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Комедијата ,,Без Паника,, 
во Мисисага на 26 мај

Државен удар во Собранието 
на Република Македонија

27 април 2017 
По официјалниот, деловнички завршеток на собраниска 
седница, пратениците на Заевата коалиција одбија да го 
напуштат парламентот. Иако свесни дека надвор пред зако-
нодавниот дом се одвива протестот на граѓаните од за заед-
ничка Македонија, тоа не го спречи Заев надвор од деловни-
кот со своите пратеници да избере нелигитимен претседател 
на Парламентот.........
Целата ситуација беше постојано пропратена со обид за 
мирно спречување на државниот удар од страна на пратени-
ците на ВМРО-ДПМНЕ, кои скандираа дека во собранието се 
врши пуч и предупредуваа на последиците од него. 

Генералниот конзулат на Република 
Македонија 

во заедничка организација со македонската заед-
ница и црковните општини во Канада, Ве поканува 

на Парадата по повод 150 години од создавањето на Канада, 
која ќе се одржи од 10.00 – 11.00 часот на 1-ви Јули 2017 година 
(Canada day) започнувајќи од Bloor st. и Church st. до Bloor st. и 

Younge st. па се до Dundas Square.



 

Е месечен весник, гласи-
ло на Македонците во 
Северна Америка. 
Излегува во првата сед-
мица од месецот.
Првиот број на “Македо-
нија“ излезе на први ноем-
ври 1984 година и оттогаш 
весникот излегува редов-
но, секој месец уредуван 
од Танас Јовановски за-

клучно со октомври 2013-
та година од кога истиот е 
под уредништво на Соња 
Лозановска.
Почитувани читатели и 
соработници:
Вашите написи, комента-
ри, огласи, реклами, со-
општенија и друго треба 
да пристигнат во Редак-
цијата најдоцна до 1-от 
ден во месецот, за да би-
дат објавени во бројот за 
тој месец. 
ЗАБЕЛЕШКА: коментари-
те објавени на страниците 
на овој весник со потпис 
на авторите или изворот 
на информацијата се мис-
лења на истите и не секо-
гаш го одразуваат ставот 
на Редакцијата. 
Редакцијата на “Македо-
нија“ е одговорна само за 
текстовите без потпис. 
Материјалите испратени 
на адреса на овој весник 
стануваат негова соп-
ственост, освен ако за тоа 
претходно е постигната 
поинаква согласност. 
Годишната претплатата 
за весникот “Македонија“ 
за Канада е 100 канадски 
долари, за Соединетите 
американски држави е 150 
долари, а за другите земји 
200 долари со авионска 
пошта. 
Помогнете го весникот 
Македонија, помагајќи го 
ја помагате македонската  
заедница, македонскиот 
збор, македонската висти-
на..
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Оливер Петковски
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Голема благодарност до нашите 
соработници:

Танас  Јовановски 
- поранешен уредник на 
весникот ,,Македонија’’, 
колумнист
Генерален Конзулат на 
Р.Македонија -Торонто,
Амбасада на Р. Македо-
нија – Отава
Генерален Конзулт на Р. 
Македонија во Детроит
Мето Колоски - 
вести од Обединетата 
Македонска Дијаспора
Бил Николов 
за  Македонското 
Меѓународно движење за 

човекови права
Никола Петковски - 
креатор на крстозборот за 
весникот ,,Македонија’’
Ѓорѓи Николов - за 
рубриката ,,Читателско 
ќоше’’
Марија Ангелевски - 
’’Рецепти со Марија’’
Зоран Андоновски – 
соработник, печатар
Ташко Кубановски - 
за рубриката ,,Афоризми’’
Зоран Карапанчев - 
фотографер, соработник  
Боне Темелков

Специјални Дописници:
Од Мала Преспа, 
Албанија известува 
Васил Стерјовски
Од Тирана и Голо Брдо 
известува 
Никола Ѓурѓај
Од Бугарија за весникот 
Македонија: Стојко 
Стојков 
Георги Христов

Славе Катин 
Лилјана Трајческа

Почитувани читатели,
Продолжувањето на нашата  мисија во зачувување на 
македонската култура, јазик, идентитет и традиции е 
невозможно без вашата поддршка и помош почтувани 
читатели. Затоа Ве покануваме да го помогнете и да се 
претплатите на весникот ,,Македонија,,.  Истиот ќе биде 
доставен во првата седмица од месецот до вашиот дом 
или работно место.
За информации контактирајте не’ на:
Тел: 905-625-9129
Мобилен: 416-827-0954
E-mail:  macedonia.canada@yahoo.com
http://www.macedonianewspaper.com/
facebook: Macedonia Newspaper

 Ви благодариме.
Поздрав,

 со почит од уредникот
Соња Лозановска

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

76 Overlea Blvd. - Toronto, 
Ontario - M4H 1C5

Phone: 416-421-7451; 
Fax: 416-421-0721

E-mail: info@stclementofohrid.com

St Ilija Macedonian 
Orthodox Church

1775 Bristol Rd W, 
Mississauga, ON
(905) 821-8050

St. Dimitrija 
Solunski 
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Orthodox Church

201 Main St N, Markham, ON
(905) 471-5555

St Nedela 
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485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355
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5225 Howard Ave, Windsor, 
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California Bar & 
Grill

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York
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Najdova Vera Dr

2390 Eglinton Ave E, 
Scarborough, ON M1K 2P5

416-750-0200
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Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

Shirak Delicatessen 
& Meat

1375 Danforth Rd #8, 
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1G7
(416) 266-7519
Tumbecafe

BAR & PUB I
1375 DANFORTH ROAD

SCARBOROUGH
Coffee Time Donuts

371 Old Kingston Rd, 
Scarborough, ON M1C 1B7

Lucas Automotive 
Services

6456 Kingston Rd, 
Scarborough, ON M1C 1L4

lucasautomotive.ca
(416) 284-199

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, ON 

M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075
Markland Wood 
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4335 Bloor St W, Etobicoke, 

ON M9C 2A5
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Etobicoke
900 Rathburn Road W, 

Mississauga, ON L5C 4L3
(416) 546-5676

Royal Meats
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royalmeats.com
(905) 279-3261
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27 април 2017 
Иако свесни дека надвор 
пред законодавниот дом се 
одвива протестот на граѓа-
ните од за заедничка Маке-
донија, тоа не го спречи Заев 
надвор од деловникот со 
своите пратеници да избере 
нелигитимен претседател на 
Парламентот.
Како Зоран Заев и неговата 
коалиција извршија државен 
удар во македонското собра-
ние.
По официјалниот, деловнич-
ки завршеток на собраниска 
седница, пратениците на За-

евата коалиција одбија да го 
напуштат парламентот. Иако 
свесни дека надвор пред за-
конодавниот дом се одвива 
протестот на граѓаните од за 
заедничка Македонија, тоа 
не го спречи Заев надвор од 
деловникот со своите прате-
ници да избере нелигитимен 
претседател на Парламен-
тот.
Пратениците на ВМРО-ДПМ-
НЕ и пред да се случи нели-
гитимиот избор предупредија 
дека се подготвува пуч и 
побараа до своите колеги 
од Заевата коалиција да не 

вршат државен удар пред 
очите ан народот. Во текот 
на целиот ден пратениците 
на ВМРО—ДПМНЕ буквално 
ги молеа СДСМ и останатите 
да не прават глупости и да не 
го закрвуваат народот.
Претседателот на Собрание-
то Трајко Велјановски про-
гласи крај на седницата, што 
наиде на отпор од пратени-
ците на СДСМ, БЕСА, ДУИ и 
Алијансата на Села.
Истото од Заев, кога веќе 
беше јасно дека нешто се-
риозно се подготвува, го по-
бара и Антонио Милошоски 

од собранискиот прес цен-
тар....
Пратениците на СДСМ, ДУИ, 
беса И Алијансата на Села 
не ги напуштија собраниски-
те клупи и останаа и по озна-
чениот крај на седницата. 
Надвор од сите деловнички 
норми, со очигледна намера 
за спроведување на замис-
леното, Ферид Мухиќ меѓу 
клупите, не на говорница, 
ја стави точката за избор на 
претседател на Собрание-
то на дневен ред. Веднаш 
потоа, со 62 гласа за од ко-
алицијата на Заев, Талат Џа-

фери од ДУИ беше избран за 
незаконски претседател на 
парламентот. 
Целата ситуација беше по-
стојано пропратена со обид 
за мирно спречување на др-
жавниот удар од страна на 
пратениците на ВМРО-ДПМ-
НЕ, кои скандираа дека во 
собранието се врши пуч и 
предупредуваа на после-
диците од него. Ја пееја и 
Македонската Химна, Талат 
Џафери, вон сите норми и 
востановени правила скриен 
од своите – даде и заклетва 
за претседател на собрание-

то меѓу пратеничките клупи, 
не на говорницата пред сите.
Лидерот на СДСМ по ова 
даде и изјава на прес кон-
ференција во прес центарот 
и на граѓаните им го честита-
ше изборот на нелигитимно 
избраниот собраниски спи-
кер.
Заев рече и дека изборот е 
извршен согласно сите де-
ловнички норми, иако тој и 
неговата коалиција извршија 
упад во деловникот и извр-
шија класичен државен удар 
со далекусежни последици..

Државен удар во 
Собранието на Република 

Македонија

Поддржувачите на „За заедничка 
Македонија“ влегоа во Собранието

четврток, 27 април 2017 
  Учесници на протестот на 
иницијативата „За заеднич-
ка Македонија“ влегоа во 
просторијата во Собранието 
каде се дел од пратениците 
на СДСМ и на албанските 
партии, како и новинарски 

екипи, по што дојде и до фи-
зичка пресметка, во која има 
и повредени.
 Ним им се обратија од рако-
водството на „За заедничка 
Македонија“ кои оценија дека 
случувањата околу изборот 
на Талат Џафери за претсе-

дател на Парламен-
тот се државен удар и 
оти народот со влегу-
вањето во законодав-
ниот дом си го враќа 
назад Собранието.
Граѓанската иниција-
тива „За заедничка 
Македонија“ во из-
минатите 59  дена во 
Скопје и во
повеќе градови одр-
жа протетстни мар-
шови преку кои поба-

ра отфрлање на тиранската
платформа и нови парла-
ментарни избори за излез од 
ситуацијата во која се наоѓа 
Македонија.

Претседателот Иванов по 
немирите во Собранието

27 април 2017
 Почитувани граѓани на Репу-
блика Македонија,
Во овие моменти на општа 
загриженост околу настаните 
во Собранието на Република 
Македонија ве повикувам да 
бидете смирени.
Ве повикувам да останете 
присебни и да не подлегну-
вате на разни провокации, 
лажни вести и манипулации.
Повикувам на смирување на 
тензиите и на ненасилство.
Повикувам на разумно и од-
говорно однесување.
Повикувам на одговорно од-
несување на сите надлежни 
институции кои мора да ги 
почитуваат Уставот и закони-
те на Република Македонија.
Пратениците се најодговор-
ни за враќање на состојбата 
во согласност со Уставот, 
законите и Деловникот на 
Собранието на Република 
Македонија, кои денеска беа 
прекршени.
Секој треба да биде одго-
ворен за своите постапки и 
свесен за последиците кои 
произлегуваат од нив.
Оваа состојба може да се 
надмине само преку почиту-
вање на правниот поредок на 
Република Македонија.
Нема прашање за кое не 

може да се најде решение 
преку дијалог, во согласност 
со Уставот и со законите на 
Република Македонија.
Затоа, ги повикувам лидери-
те на парламентарните пар-
тии утре да дојдат во мојот 
Кабинет на лидерска средба 
за да ја разгледаме ново-
настанатата состојба.
На лидерска средба да ги 
разгледаме сите опции за 
смирување и наоѓање излез 
од новонастанатата состојба.
Лидерите ја добиле доверба-

та од граѓаните и се најодго-
ворни за наоѓање решенија 
во согласност со Уставот, 
законите и Деловникот за ра-
бота на Собранието.
Никој друг од надвор нема да 
ни ги реши проблемите ако 
самите ние не ги решиме, 
во согласност со државните 
интереси на Република Ма-
кедонија.
Ви благодарам.
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M A K E D O N S K A  P R A V O S L A V N A  C R K V A - OHRIDSKA  ARHIEPISKOPIJA
       MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH - OHRID ARCHBISHOPRY

AMERIKANSKO-KANADSKA MAKEDONSKA
PRAVOSLAVNA EPARHIJA  

AMERICAN - CANADIAN MACEDONIAN ORTHODOX  DIOCESE

Возљубени во Господа,
Од длабочината на душа-
та и со полно срце, во овие 
светли денови на Христовата 
слава, срдечно ве поздраву-
вам во силата на вечниот 
христијански поздрав:

 ХРИСТОС ВОСКРЕСНА!
Пасхата Христова, почиту-
вани, е севселенски духовен 
епицентар коj ги разниша 
основите врз кои почиваат 
сите космички, метафизички 
и духовни закони. Настанот 
на Воскресението кое пред 
околу две илјади години слу-
чи Ерусалим, не подложи на 
воспоставените временски 
и просторни рамки, затоа 
што последиците, односно 
придобивките кои произле-
гоа од самото Воскресение, 
имаат ефект врз сите генера-
ции како пред, така и после 
Христа, во било кој дел од 
светот. Неопходноста на Во-
скресението, пак, е одредена 
пред се од потребата за су-
штинска обнова и спасение 
на човештвото, но и заради 
престројување на космички-
те закони на духовните сили. 
Оттука драги мои, не постои 
ништо на светот што би мо-
жело да биде достојна заме-
на за Воскресението. Тоа е 
толку централно што би тре-
бало да стане основна иедн-
тификација на секое живо 
битие во вселената. Нема 
друг идентитет кој на посу-
штински начин им припаѓа 
на нашите души. Она што 
нас Христијаните не прави 
различни од сите други луѓе 
е токму нашата вера и пои-
стоветување со Распнатиот 
и Вокреснатиот Христос. Ние 
сме различни не затоа што 
во себе поседуваме квалите-
ти кои не прават подобри од 
другите, туку затоа што цвр-
сто се држиме до Оној Кој ја 
победи смртта и преку вера, 
стануваме наследници на 
сето она кое Христос го по-
стигна. Во Него, преку вера, 
и ние стануваме победници 
над смртта. Ние сме добри 
само затоа што Тој е добар; 
ние сме победници само за-
тоа што Тој е победник; ние 
сме живи само затоа што Тој 
е жив.

Мили мои во Христа, 
Секој од нас е слободен да 
одбере врз какви основи ќе 
ја гради својата личност. 
Бог е слободен и таа негова 
особина е врежана во сечиј 
духовен код уште од самото 
создавање. Ние слободно 
можеме да го избереме ма-
теријално богатство како 
темелна вредност врз која 
ќе го градиме својот живот, 
како што тоа го прават ми-
лиони луѓе низ светот. Или 
пак, тоа може да ни бидат 
уметноста, науката, фило-

софијата и етиката, кои за 
мнозина денес се замена за 
верата во Христа. Сепак, во 
оној момент кога од нас ќе го 
истиснеме Воскресението, 
кое е космички централно и 
личносно есенцијално, и ќе 
се обидеме да го замениме 
со што и да било друго, ние 
неминовно се подложува-
ме опасностите од духовна 
идентитетска криза. Недо-
статокот на надеж, стравот 
од несигурност, намалу-
вањето на љубовта и ним 
сличните, се токму производ 
на таквото неправилното са-
моидентифицирање. Колку 
повеќе се трудиме да најде-
ме исполнување и задово-
лство надвор од Христа, тол-
ку подлабоко завлегуваме 
во материјално изживување, 
кое пак поттикнато од нера-
зумни и распалени страсти, 
не ретко знае да произведе 
бесчуствителност, нетрпе-
ливост, омраза, терор, уби-
ства и слично. Причината, се 
разбира, лежи токму во она 
што веќе го констатиравме: 
не постои суштинска замена 
за Воскресението Христо-
во која порано или подоцна 
нема да се сврти против нас 
и нашата слобода! Преподо-
бен Макариј ова го опишал 
со следните зборови: “Она 
што и е туѓо на нашата душа, 
деградацијата на сопстве-
ните емоции (страсти) која 
во нас сме ја примиле преку 
непослушноста на првиот чо-
век, си се има поставено како 
да е дел од нашата природа 
преку долгогодишни навики и 
создадената умствена пер-
цепција. Ова, мора повторно 
да го изгониме надвор од нас 
со нешто друго кое исто така 
и е туѓо на нашата душа, а 
тоа е силата на Христовото 
Воскресение, та преку дарот 
Светиот Дух, да ја возобно-
виме првичната чистота.” 
Сите ние кои нашиот иденти-
тет го градиме врз темелите 
на Христовото Воскресение, 
свесни сме дека единствено 
таму се наоѓа смислата на 
раѓањето, животот и смртта. 

Драги мои духовни чеда,
Христовиот Домострој от-
крива неискажливи тајни за 
кои човештвото пред Христа 
малку знаеше. Малкумина 
знаеа дека заради непослуш-
носта, почнувајќи од Адам и 
Ева, целото човештво е под 
клетва, но преку Христовото 
Воскресение целата вселена 
разбра дека клетвата е скр-
шена (Гал. 3:13). Пред Хри-
ста, млкумина знаеа дека од 
Адам и Ева наваму, од исти-
те причини, целото човештво 
е роб на своите страсти и 
емоции, но преку Христовото 
Воскресение светот се увери 
во славното ослободување 
(Рим. 6:16-18). Пред Христа 
малкумина знаеа дека онто-
лошкиот и духовен раст на 

човекот сопре откако Адам и 
Ева беа истерани од рајот, но 
преку Христовото Вскресе-
ние целата екумена разбра 
дека суштинската духовна 
трансформација е обновена 
токму во Христа (Ефес. 4:13). 
Она што првиот Адам не 
успеа да го стори заради не-
послушноста, Христос, Кого 
го нарекуваме втор Адам, го 
воспостави токму преку по-
слушноста дури до смрт на 
крст. Од Христа па наваму 
драги мои, имаме знаење кое 
е достапно до секој кој сака 
да научи, а со тоа, ни се дава 
и силата на Светиот Дух пре-
ку која клетвата, ропството 
и сите наши недостатоци и 
слабости се преобразени во 
благослов, слобода и полно-
та на духовната обнова. Сето 
ова, се разбира, потребно е 
да се прими преку вера во 
Христа, која пак, во нас ќе 
произведе искрен копнеж да 
учествуваме во Христовата 
победа, и преку покајание, 
самите да станеме победни-
ци над светот. 

Мили мои во Христа Распна-
тиот,
Преку Крстот и Распетието, 
Христос ни ја објави Тајна-
та на Божјата љубов. Ако за 
Христовата жртва на Крстот 
размислуваме само на инте-
лектуално ниво, неизбежно е 
да се соочиме со еден нави-
дум сериозно нерационален 
концепт. Имено, Творецот 
на Унверзумот и архитек-
тот на духовните закони и 
сили, во одреден момент од 
историјата, зема обличје на 
човек и се подложува на чо-
вечки закони, кои, на крај, Го 
доведуваат до смрт на крст. 
Доколку од ова равенство се 
истисне совршената божја 
љубов, која  всушност беше 
основен двигател на Христо-
виот подвиг, тогаш Неговата 
мисија станува целосно нес-
фатлива. Каква потреба има 
Бог во Својата возвишеност 
да поминува низ еден ваков 
процес на отелотворување, 
искушенија, осудување, 
отфрлање, распетие и смрт? 
Никаква! Бог нема никакви 
потреби, освен онаа што 

лежи во Неговата суштина, 
а тоа е безгранично да ги 
љуби оние кои ги создал. 
Токму заради Својата безус-
ловна  љубов кон созданието 
Христос своеволно отиде во 
смрт на крст. Од љубов, Тој 
Самиот доброволно постра-
да за да го обезбеди нашето 
спасение, затоа што самите 
не бевме во состојба истото 
да го сториме. Само Христос 
Богочовекот, Кој по својата 
божанска природа е едно со 
Отецот можеше да не спа-
си од ропството на гревот и 
само Христос, Кој по својата 
човечка природа е едно со 
човекот можеше да не оп-
равда и обнови. Токму затоа, 
Тој, и покрај сите притисоци, 
смртни закани, лични агонии 
и искушенија низ кои помину-
ваше за време на Неговиот 
земен живот, во ниту еден 
момент не помисли да се от-
каже, но цврсто стоеше во на-
мерата за која беше дојден. 
Светото Писмо ни сведочи 
дека Тој беше измачуван, 
но страдаше доброволно и 
устата своја не ја отвори; 
како овца Тој беше одведен 
на колење и како што е јаг-
нето пред стрижачите свои 
безгласно, така и Тој не ја 
отвори устата своја (Исаија 
53:6-8). Ваквата љубов која 
се жртвува за другиот, е сè 
помалку разбрана во денеш-
ниот свет; пожртуваноста се 
изедначува со слабост а кон-
цептот на љубовта сведува 
на сентиментално доживу-
вање или лична интимна по-
треба. Сепак, Евангелското 
сведоштво за суштината на 
божјата љубов се издигнува 
високо над било кое друго 
разбирање, Бог Толку го 
возљуби светот што го даде 
својот единороден Син та се-
кој што верува да не погине, 
но да има живот вечен (Јвн. 
3:16) 

Драги браќа и сестри,
Да се учествува во Христо-
вата Победа и Воскресение, 
значи да се учествува во 
Неговите страдања. Ако Хри-
стос, Создателот на влесена-
та минуваше низ страдања, 
тогаш е јасно дека и ние кои 

верно Го подражаваме и се 
нарекуваме со Неговото име, 
исто така ќе минуваме низ 
разни страдања. Христовото 
распнување на крстот покрај 
тоа што обезбедува спасе-
ние, исто така открива мно-
гу и за нашиот однос токму 
кон страдањата. Најдобриот 
пример за ова е срочен во 
библискиот извештај за реак-
цијата на двајцата разбојни-
ци на кои беа распнати заед-
но со Христа (Лука 23:32-43). 
Во маките на последните 
мигови од своите животи, ед-
ниот Го кудеше и исмеваше, 
а другиот, Му се обрати во 
покајание. Преку овие двајца, 
јасно се гледаат двата можни 
патишта пред кои е исправен 
човекот. Кога животот не 
притиска и кога сме во нево-
лји, ја имаме слободата или 
да Го прославиме Бога пре-
ку покајание или во жароста 
на нашата гордост и гнев, да 
Го изругаме, и со тоа се под-
лабоко да чекориме во од-
војување од Него. За првиот 
разбојник страдањето беше 
спасоносно, за вториот пак, 
погубно. Истата “судбина” на 
двајца луѓе со многу слични 
животи, заврши со целосно 
различен исход. Така и ние 
драги мои, нашите животни 
маки и страдања, преку по-
кајание може да ги претво-
риме во благослов, или пак, 
немо да набљудуваме како 
нè деградираат на патот кон 
вечна погибел. Доколку се 
поистоветиме со Неговите 
страдања и слободно Му се 
обраќаме во покајание, има-
ме ветување, дека нашите 
животни страдања ќе се пре-
образат во духовна обнова и 
извор на вечно спасение.

Почитувани во Господа,
Нам не ни претставува 
тешкотија повторно и повтор-
но да говориме за смислата 
и значењето на Причеста, 
па и по цена на тоа да биде-
ме примени како здодевни. 
Многумина причестувањето 
сеуште го сметаат за нешто 
страшно и воглавно го избег-
нуваат. Во е суштина страш-
но да се единиш со живиот 
Бог, но Евхаристијата, пред 

се, е воспоставена како лек 
за исцеление и спасение на 
нашите души. Иако ваквиот 
пропишан лек е универза-
лно ефективен, во нашите 
животи дејствува во целиот 
свој потенцијал само докол-
ку кон него се пристапува во 
сериозност и континуитет. 
Евхаристијата не треба да 
се разбира како трофеј кој 
заслужно го добиваме еднаш 
годишно после строг четири-
естдневен пост. Напротив, 
причестувањето треба да 
биде што е можно почесто и 
проследено со соодветна по-
дготовка. Христос не уверува 
дека доколку останеме во 
Него, а токму тоа значи соод-
ветно подготвени да се при-
честиме со Неговото Тело и 
Крв, целото наше битие ќе се 
промени. Ние имаме потреба 
континуирано да пребиваме 
во Христа токму како прач-
ката која постојано црпи од 
соковите на лозата на која е 
припоена (Јвн. 15:1-6). Она 
што се случува со прачката 
која ќе се откине, макар пад-
нала веднаш до коренот на 
самата лоза, тоа се случува 
и со нашите битија кога ќе се 
откинеме од Христа, изворот 
на Животот. Во Крвта Хри-
стова има Живот и тој Жи-
вот, преку Евхаристијата, е 
достапен на секое битие во 
изобилство. Да се одважиме 
и во полнота да црпиме од 
Животот Кој иако скапоцен, 
нам ни се дава бесплатно.

Драги мои во Христа Во-
скреснатиот,
Со сета своја сила да пееме 
и да Го славимe Христос на 
Славата! Со светите ангели 
радосно да воскликнеме,  
Христос не е веќе во гробот, 
а со жените мироносици со 
возбуда на светот да му пре-
несеме дека Исус Христос 
воскресна од мртвите! Да 
се радуваме зашто клетвата 
е скршена! Да се веселиме 
зашто на Крстот Тој побе-
да извојува! Да Го славиме 
зашто од смрт во живот нè 
воведе! Да пееме зашто Хри-
стос човештвото го обнови! 
Да Му се поклониме зашто 
повторно ќе дојде во Слава, 
воскресение да ни дарува! 
Мили мои, ви посакувам 
Христос, преку силата на 
Светиот Дух, да ги исполни 
вашите срца со духовен мир 
во овие денови на Пасха. Со 
посебен жар и со благодар-
ност во нашите срца да се 
поздравуваме едни со други 
и со свет целив да извикува-
ме,

ХРИСТОС ВОСКРЕСНА – 
НАВИСТИНА ВОСКРЕСНА!

МИТРОПОЛИТ
НА АМЕРИКАНСКО-

КАНАДСКАТА
МАКЕДОНСКА 

ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА
† МЕТОДИЈ
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Хојт Брајан Ји: Да се озвоможи формирање 
влада и продолжување на реформите

01 мај 2017
Да се овозможи формирање 
влада со нова владина про-
грама за да тргнат реформи-
те, да се одвива бизнисот, 
редовно да се земаат плати. 
Ова е ставот што го делат 
САД, ЕУ, НАТО и Берлин, 
порача заменик помошникот 
државен секретар на САД 
Хојт Брајан Ји, кој престоју-
ваше во Македонија.
  Потребно е политичките ли-
дери, граѓанското општество 
и граѓаните да работат заед-
но во духот на соработката 
со цел да се залечат раните, 
не само оние што произлегоа 
од настаните во четвртокот 
во Парламентот, туку и оние 
од политичките недоразби-
рања кои траат предолго.
Единствен начин тоа да се 
постигне е да се формира 
влада која ќе биде посветена 
на реформите што ќе ја до-
ближат земјата до евроинте-
грациите, изјави Ји по сред-
бите во Скопје.
Инцидентот во Собранието, 
го нарече насилнички и ку-
кавички акт и ја повтори осу-
дата од САД кои побараа од 
надлежните институции во 
земјата итно да го истражат, 
а виновниците да се соочат 
со правдата.
Повтори дека САД се посве-
тени да и помогнат на земја-
та да ги заврши неопходните 
реформи со цел да се при-
клучи во ЕУ и во НАТО.
  Следниот чекор согласно 
денешните разговори со по-
литичките лидери е дека е 
неопходно да се надмине 
застојот, да се стави крај на 
кризата и да се оди напред, 
рече американскиот дипло-
мат.
Запрашан дали сме блиску 
до формирање влада, Хојт 
Ји нагласи дека тое е пра-
шање на кое треба да одго-
ворат политичките лидери во 
земјата, но, додаде, имајќи ги 
предвид денешните разгово-
ри со нив уверен е дека тие 
се посветени на демократска 

и унитарна Македонија, на
Уставот и на просперитетна 
иднина за сите граѓани на 
земјата. Важно е, нагласи, 
да се премине од зборови на 
дело и да се донесат одлуки 
во таа насока.
Во врска со изборот на Та-
лат Џафери за спикер на 
Парламентот, американ-
скиот дипломат истакна 
дека САД, а исто така и ЕУ, 
НАТО и Берлин ќе сорабо-
туваат со Џафери.
  Ние не сме единствената 
земја што верува дека на 
Џафери треба да му се даде 
можност да демонстрира 
лидерство и да ги преземе 
неопходните чекори за фор-
мирање на новата влада, 
новата владина програма со 
што земјата ќе се придвижи 
напред, рече Ји.
Во однос на албанската плат-
форма тој рече дека вистин-
ско место за дебата за ова 
прашање е Парламентот.
  Разбираме дека има разлики 
во ставовите меѓу партиите 
во однос на програмата на 
новата влада и тоа е нор-
мално за секоја земја која се 
соочува со бројни предизви-
ци вклучувајќи ги и тоа како 
поскоро да се приближи кон 
ЕУ и НАТО. Многу поважно 
е создавањето на нови ра-
ботни места и можности за 
младите луѓе. Вистинското 
место за оваа дебата е во 
Парламентот. Но, не гледа-
ме причина зашто на мнозин-
ството во Парламентот не би 
им било овозможено да се 
обидат да формираат влада 
и таму да има дебата за тоа, 
рече Ји.
Тој појасни дека легитимно е 
партиите кои се застапени во 
Парламентот да ја изразат 
својата загриженост, но тоа 
треба да биде надминато со 
примена на нормалните де-
мократски принципи.
  Ако парламентарното мно-
зинство е за изборот на 
Џафери, имаат право да го 
изберат. Ако има загриже-

ност во однос на програмата 
на Џафери или на неговата 
работа како спикер имаат 
можност тоа да го адреси-
раат во Парламентот, рече 
претставникот на Стејт де-
партментот.
За тоа дали добил гаранции 
за мирен трансфер на влас-
та, Хојт Ји рече дека добил 
уверување дека лидерите се 
посветени на демократска 
и унитарна држава, на ос-
новните демократски прин-
ципи, на мирен трансфер на 
власта и за изнаоѓање реше-
ние кое ќе биде инклузивно и
нема да остави никого изо-
лиран.
  Она што го утврдив од мои-
те средби е разбирањето од 
сите лидери за сериозноста 
на ситуацијата, потребата да 
се надмине кризата и земјата 
да оди напред. Каква улога 
ќе има секој од лидерите во 
новата влада ќе зависи од 
преговорите и дискусиите 
меѓу партиите. Она што им 
го кажавме на лидерите е 
дека САД се подготвени да 
и помогнат на земјата да 
ги постигне своите цели за 
просперитетна, стабилна и 
демократска држава и дека 
оние кои ги делат целите да 
биде поблиску до ЕУ и НАТО 
ќе најдат подготвен партнер, 
рече Ји.
Заменик помошникот држа-
вен секретар на САД за Ев-
ропа и Евроазија, Хојт Брајан 
Ји, за време на дводневната 
посета на Македонија, се 
сретна со претседателот 
на државата Ѓорге Иванов, 
со Талат Џаферим кој мно-
зинството во четвртокот го 
избра за претседател на 
Собранието, со лидерите на 
ВМРО ДПМНЕ Никола Гру-
евски, на СДСМ Зоран Заев, 
лидерот на ДУИ Али Ахмети, 
првиот човек на Беса Билал 
Касами и со претставникот 
на Алијанса на Албанците 
Весел Мемеди.(МИА)

Вајгл, Кукан и Флекенштајн: Очекуваме 
влада за две недели, одложувањето ќе 

има последици
Брисел, 2 мај, 2017 (META) 
Европратениците Иво Вајгл, 
Едвард Кукан и Кнут Фле-
кенштајн, кои беа посред-
ници во постигнувањето на 
Договорот од Пржино во јули 
2015 година, во заедничка 
изјава повторно го повикаа 
претседателот Ѓорге Иванов 
да ја почитува волјата на 
парламентарното мнозин-
ство и побараа тие што има-
ат политичка и криминална 
одговорност за насилствата 
да сносат соодветни после-
дици.
„Официјалната истрага 
треба ефикасно да ги иден-
тификува и да ги гони извр-
шителите на овие неприфат-
ливи криминални напади. 
Политичката одговорност 
исто така треба да се утврди 
и да има соодветни после-
дици за да се спречат вакви 
недемократски активности“, 
се вели во изјавата.
Тројцата европратеници го 
поздравуваат изборот на Та-
лат Џафери за нов претседа-
тел на Собранието, изразу-
вајќи поддршка и очекување 
дека новиот спикер целосно 

и веднаш ќе ги преземе свои-
те одговорности во интерес 
на земјата и на сите граѓани.
„Како што разбравме, новиот 
спикер ќе го информира прет-
седателот Иванов дека пар-
ламентот бара од него да ја 
преиспита својата позиција и 
да прифати дека на лидерот 
на мнозинството треба да му 
биде овозможено да форми-
ра влада без понатамошно 
одложување. Очекуваме ова 
да доведе до назначување 
нов премиер во наредните 
две недели. Го повикуваме 
претседателот Иванов да 
ја почитува волјата на пар-
ламентот и да престане со 
опструкциите на демократ-
ските процеси и желбата на 
граѓаните на земјата за крај 
на кризата“, стои во изјавата 
на европратеничката тројка.
Тие во заедничката изјава 

нагласуваат дека „понатам-
ошните одложувања на фор-
мирањето на новата влада ќе 
има неизбежни последици“.
„Ги споделуваме желбите 
на граѓаните на Македонија 
да го видиме крајот на ак-
туелната криза. Неможно-
ста за формирање влада 
во следните две недели ќе 
претставува неуспех за по-
литичките лидери на земјата 
да ги исполнат желбите на 
своите граѓани. Уште еднаш 
му препорачуваме на Евро-
пскиот парламент гласањето 
за извештајот за земјата за 
2016 година да се одложи во 
исчекување на развојот на 
настаните во наредните две 
недели“, велат европратени-
ците во својата изјава.

Џафери влезе во собранискиот 
кабинет и веднаш постави 

албанско знаме!
Талат Џафери во четвртокот на незаконски, неделовнички и нелегитимен беше прогласен 
за претседател на Собранието од пратениците на СДСМ и дел од албанските партии.
Талат Џафери на 3 мај влезе во кабинетот на претседателот на законодавниот дом, и прво 
што стори го стави на маса и албанското знаме.
Џафери денеска имаше средба со евроамбасадорот Самуел Жбогар.
Талат Џафери во четвртокот на незаконски, неделовнички и нелегитимен беше прогласен 
за претседател на Собранието од пратениците на СДСМ и дел од албанските партии.

Груевски: Изборот на Џафери за спикер е 
диктаторски акт

Во демократско општество владеењето на мнозинството 
доколку не се заснова врз начелото на владеење на право-
то, всушност преставува и се нарекува „Диктатура“. Ниедна 
демократска влада во светот не смее да биде избрана со 
кршење на начелото на владеење на правото. Тоа во старт 
претставува диктатура.
Талат Џафери влезе во кабинетот на претседателот на 

Собранието со брутално кршење на Уставот, законот и Деловникот на Собранието. Се што 
во иднина би се донело со негово учество, потпис или било каква активност, ќе биде плод 
на затруено дрво, ќе биде плод на диктаторски акт за назначување на Претседател на 
Собрание.
Многу диктаторски влади биле признати од демократски системи, од една или друга при-
чина. Тоа нема да ја смени сликата. Ниту пак дека имале мнозинство, за кое немаше ниту 
запис, броење, стенограм и слично, за противзаконскиот и противуставен акт.

Заев : Џафери е законски избран
 Новиот претседател на Собранието е 
избран законски и легитимно, соглас-
но Деловникот, законите и Уставот. 
Продолжуваме да ги движиме проце-
сите посветено и мудро и во следниот 
период ќе пристапиме кон формирање 
на новата реформска Влада. – Заев 
на средба  со заменикот помошник 
државен секретар на САД за Европа и 
Евроазија, Хојт Брајан Ји.
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Ваши размислувања на тема како да се дојде дојде до решение на кризата во Македонија.

Како до решение на кризата во Македонија?
Јован Трајчески

Кризата во Македонија 
е доста сложена и е после-
дица на повеќе фактори кои 
се дополнуваат преку една 
децениа:

1.Нерешителност на 
внатрешните македонски по-
литички фактори да се спра-
ват со внатрешни проблеми 
и прекершување на закони 
од поединци на високии по-
зиции и нивно помилување

2.Недостаток од унила-
терална национална Маке-
донска платформа која ќе 
ги дефинира Македонските 
вредности и идентитет и 
истите не смеат да се прекр-
шатат или да бидат предмет 
на преговарања од ниту една 
македонска партија независ-
но кој е на власт

3.Дозвола на странски 
фактори да основаат инсти-
туции внатре во Македонија 
и да трансферираат без ни-
каков надзор парични стред-
ства во и надвор од државата

4 Ненавремена строга и 
децидна пресуда на стран-

ски амбасади или држави за 
нивното дирекно мешање во 
работите на суеверена Маке-
донија

5.Промена на името, зна-
мето и постоечко прегова-
рање за истото

6.Подлегнување под при-
тисок на странски фактори и 
помилување на внатрешни 
Албански терористи кои ма-
сакрирааа Македонски бра-
нители во 2001

7. Дозвола на Албански 
терористи да се трансфор-
мираат во пратеници и да 
прераснат во политичка сила 
која ја води и кантонизира 
државата

  Ако над сето ова ја до-
дадеме улогата на Вашинг-
тон (преку кампот Бондстил 
во Косово или локалната 
Американска амбасада) да 
ја дестабилизира Македонија 
се со цел Русија да не биде 
во можност да изгради гасо-
вод плус улогата на Албанија 
и Турција за концептот на 
Голема Албанија – секој Ма-
кедонец треба да се праша 
како сеуште си го имаме ова 
парче земја? Како да ја ре-
шиме кризата која деловно е 
наметната и деловно е наша 
вина?

Очигледно ни’ требаат 
нови избори, ни’ треба нов 
попис на населението во Ма-
кедонија, треба да покажеме 
повеќе рбет, храброст и де-
цидност и да престанеме со 
преговори за името.

Злосторството во Вејце 
не смее да се заборави. Ал-
бански терористи масакри-
раа Македонски бранители 
и сега тие Албански теро-
ристи ја водат државата? 
Од терорист до пратеник , 
до неовластен председател 
на собрание ...Тие Албански 
терористи сакаат денес да ја 
распрчат Македонија и да ја 
доведат до последно дереџе 
и да пеат Албанска химна во 
Македонското Собрание? 
На Македонија и требаат 
Македончишта! На Маке-
донија и треба национална 
Македонска платформа за 
суевереност и одбрана на 
светите Македонски вредно-
сти и идентитет на која сите 
партии ќе се сложат. Маке-
донија не може да се држи 
во притвор, Македонија не 
може да се биде предмет на 
преговарање или тргување ... 
доста е веќе. 

Македончишта сплотете 
се! Една мајка имаме, едно 
парче земја имаме, едно име 
имаме. Треба мајка Македо-
нија да си ја спасиме. Доста 
ни е од предавства, лични 
интереси, вересии и стран-
ски филмови. Доста е веќе 
- ве молам разбудете се. По-
дадети си рака и здружете се 
под една национална Маке-
донска платформа - бидете 
горди под нашето Македон-
ско знаме и химна. 

Вечна Македонија!

Ристе Ристески-Мерко:

По мене, имат ногу решенија.
Ке се определам за три:

Прво
Претендетите за новата 
власт јавно да се оградет од 
некакви си платформи, па 
после и нека ја превземет 
власта. 
Фторо
Да се побарет подобни лич-
ности од надвор. Тие да ја 
водет државата. И така сме 
протекторат, па нека сме и 
официјално. Учесниците во 
,,Заедничка Македонија,, јав-
но да се произнесат дека не 
припаѓаат на ДПМНЕ, туку на 
Македонија..

Трето
Сите странки да соберет 
храброст, да признает дека 
не се способни за политика. 
Нека ја предает државата на 
некој од соседите и нека за-
вршит траги-комедијата.
Барем народот ќе се спасит.
Во сиве три случаи, сите 
учесници во м'тни зделки и 
осведочен криминал, требит 
да одговарет. Од сите гар-
нитури шо продефилираја 
од осамостојувањето, па до 
денес

Зоран Карапанчев:

Водењето на држава е со-
очување со проблеми, но 
изгледа дека Македонија 
е венчана со нив.  Послед-
нава состојба, која се готви 
барем две години и кулми-
нира повеќе од два месеци, 
воглавно се должи на гор-
ката и жестока битка меѓу 
двете водечки македонски 
партии која ја користат ал-

банските партии за свои 
националистички цели. Да 
биде работата уште покомп-
лицирана, опозициската 
коалиција излезе со објава 
на својата програма откако 
месец дена по изборите ја 
формира коалицијата. Ова 
за мнозинството на маке-
донски народ претставува  
непреодна пречка. Имено, 
народот пред изборите не 
бeшe известен за ваква про-
грама и немашe шанса да го 
даде своето мислење и глас 
за нешто такво. Презенти-
рањето на таа платформа 
после изборите, заедно 
со барањето на добивање 
мандат за формирање вла-
да, претставува ставање на 
народот пред свршен чин. 
Како такво, ова не претста-
вува демократски непри-

фатлива опција.
Затоа решението на вака 
предизвиканата криза го гле-
дам само преку единствено 
можниот демократски начин 
- јавно изјаснување на маке-
донските државјани за по-
нудената платформа преку 
предвремени избори. Сега, 
кога народот е запознаен со 
објавената програма (плат-
форма) на опозициската ко-
алиција, нека го даде својот 
глас за нејзино прифаќање 
или одбивање. 
Секакво друго решение би 
било недемократско и не 
верувам дека би донело 
до позитивно решавање 
на кризата. Напротив, се 
плашам дека би довело до 
несогледиви последици не 
само по државата, туку и по 
стабилноста на Балканот.

Каролина Ристеска

Почитувани мои Македон-
ци и сите останати народи 
кои живеете во Македонија 
со длабоко разочарување 
напишав уште веднаш по 
изборите на 11ти декември 

2016 та дека ќе треба нови 
избори затоа што овие очи-
гледно беа фалсификувани 
и подготвувани од странски 
амбасадор и европски соро-
соидни мешетари заедно со  
соседна земја во пакет со 
Косово. Доколку преовлада 
разумот кај сите полити-
чари, тогаш нови избори и 
попис се неопходни за пов-
торно враќање во нормала 
на државата. Но, мора да им 
биде јасно на сите дека не-
може да си играат со наро-
дот. Многумина се уверени 
дека Заедничка Македонија 
ја следат само симпатизери 
и членови на ВМРО-ДПМ-
НЕ. Тука се во заблуда и 
треба да знаат дека народот 

ја води оваа држава.Токму 
тој е  народот кој јасно кажа 
НЕ ЗА ТИРАНСКАТА ПЛАТ-
ФОРМА и кој бара изрично 
нови избори заедно со ло-
калните и попис. Дијаспо-
рата мора да учествува но, 
овојпат со електронско гла-
сање.Неможе во 21 век ние 
и вие  да се залажуваме со 
местење на изборни листо-
ви и се пријавив, а ваму ти 
кажуваат те нема на список! 
СОВРШЕНИ  НОВИ ИЗБО-
РИ И ПОПИС! 

Да живее Македонија 
вечна, а  Господ го молам 

да го чува мојот убав и 
умен народ

Петар Гиневски

Нема решение! Македон-
скиот народ до таа мера е 
корумпиран што која и да е 
партија на власт, не е кадар-
на да формира ни влада (!), 
а камоли ли нешто повеќе од 
тоа.

Следнотво не е утопија. Зема 
време, но во тек на една 
декада можно е да излезе 
кадар со универзитетски ста-
тус од специјално формиран 
факултет кој би давал на-
образба исклучиво со специ-
фично морални економски и 
политички знаења соодветни 
за раководење на држава и 
стекнати знаења од профе-
сори (домашни и странски) 
со високо образовно реноме.
Тоа значи не секој, но канди-
датура за пратеник само од 
професионален кадар при 
избори. Не би требало да 
постои кандидат за член во 
парламентот-без диплома од 

спомнатиот специјално фор-
миран факултет.
Последнотот, поради фактот 
што денешната демократија 
во Македонија (а и секаде) е 
само име или нарoдски кажа-
но –денешната демократија 
е алаборда.
Тоа е многу забележливо 
бидејќи повеќето во Маке-
донскиот парламент се луѓе 
од корзо (да земеш еден, да 
пофрлиш по друг) способни 
нон стоп да го иселуваат со-
пствениот народ надвор од 
својата татковина-движејќи 
го во состојба од немило во 
недраго. Невиден резил.

Ѓорѓи Сараѓилов

 Трогнат и збунет сум од 
начинот на кој ситуацијата 
во Р. Македонија ескалира 
и тоа од предавниците на 
СДС-Без М не сакам ника-
ков коментар да дадам или 
прогноза за нашата мила 
Македонија, жалам што 

ние цел Горд македонски 
народ ширум светот и во 
Република Македонија ќе 
го изгубиме името и ќе би-
деме безимени и тоа прва 
нација на светот што го 
носи името над две илја-
ди години за жал! Незнам 
што ќе се случи затоа што 
САД и Европа не сакаат 
да постоиме како народ и 
држава, а Русија никогаш 
во историјата ни најмало-
то прсте не го мрднале па 
и сега молчат! 

МАКЕДОНИЈА НА МАКЕ-
ДОНЦИТЕ!!!

Ринка Синаковски:

Политичката криза во Ма-
кедонија трае скоро три 
години која беше предиз-
викана од СДСМ за желба 
за власт. Во тој период 
премиерот Никола Гру-
евски го прифати нивното 

барање за предвремени 
парламентарни избори за 
да не трпи македонскиот 
народ. Првите избори кои 
требаше да се одржат во 
Април 2016 тие ги одло-
жија велејќи дека не бил 
прочистен избирачкиот 
список и беа презакажани 
за јуни. Повторно СДСМ 
неспремни одложуваат со 
помош на меѓународната 
заедница. Се закажува-
ат избори за 11.декември 
2016 кои конечно се одржу-
ваат. ВМРО-ДПМНЕ доби-
ва 51 пратеник и СДСМ 49. 
Фрлените милионски суми 
наСорос купија 70 илјади 
албански гласови, но не и 
победа. Но Заев по секоја 

цена иако губитник ја бара 
власта. Кога ВМРО-ДРМ-
НЕ доби мандат од прет-
седателот Георге Иванов 
во рок од 20дена да свика 
собрание и формира влада 
не се договори со ДУИ. Тие 
бараат федерализација, 
два службени јазика, про-
мена на име и тнт. Во тоа 
време СДСМ постизборно 
му го нуди тоа и нормално 
ДУИ прифаќа коалиција со 
нив. Но народот не пре-
молчува со таа иницијати-
ва. Народот за заедничка 
Македонија 60 дена е на 
улица.Не прифаќа Тиран-
ска платформа постизбор-
но направена донесена во 
Македонија . Народот бара 

избори за решавање на 
политичката криза.СДСМ 
нека ја вклучат тиранската 
платформа и ако народот 
ги гласа (а нема) нека ја 
водат државата. Ако не 
победат нека се изгубат 
зашто тие се најголемите 
предавници на Македонија. 
За пари и лични интереси 
прво се продаде знамето, 
па територјалната локал-
на распределба, името па 
сега остана уште јазикот и 
ќе не нема како Македонци. 
Мора да си ја спасиме тат-
ковината од овие предав-
ници водени од надвореш-
ни политичари. Ќе мора по 
секоја цена да се излези од 
оваа сегашна криза. 
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Ваши размислувања на тема како да се дојде дојде до решение на кризата во Македонија.

Како до решение на кризата во Македонија?
Томче Бојаџиески

По седуммесечние борби во 
2001 година во Македонија 
се потпиша мировен дого-
вор на 13 август 2001 година 
во Охрид во посредство на 
меѓународната заедница со 
цел да му се стави крај на 
вооружениот конфликт во 
земјата, а единствено најго-
леми добитници се истите 
оние кои пукаа, убиваа и го 
киднапираа македонскиот 
народ, за потоа да седнат во 
парламентарнитре столчиња 
благодарејќи на македонски-
те партии кои тоа го дозво-
лија.
По точно 14 години во перио-
дот од 2 јуни до 15 јули 2015 
година произлезе нов дого-
вор сега Пржински договор 
и повторно со посредство на 
меѓународната заедница, кој 

таа го бараше, а македонски-
те политички партии на коле-
на го прифатија.
Договорот кој СДСМ го по-
тпиша некако можам да ги 
разберам, им се намали 
банковната сметка од опште-
ствената приватизација па 
потребно им е премиерско 
место за  му ја доцицаат 
крвта и уште повеќе разрет-
чат македонскиот граѓанин, 
но пак затоа овие од ДПМНЕ 
не можам никако да ги разбе-
рам очигледно е дека им се 
свртело во главата дека се 
ДЕДО Мраз и дека е Нова 
Година па време е за исполн-
вање на желби.
И ете тоа бидна се догово-
рија актуелната влада на 
чело со Груевски да даде 
оставка и да се формира тех-

ничка влада со технички пре-
миер, во истиот тој договор-
влезе и некое оформување 
на некое со ,,Специјално 
Јавно Обвинителство,, кое 
требаше да ги истарежи не-
легалните стекнати прислуш-
кувани разговори кое досега 
СЈО единствено успешно го 
извршува е што годишниот 
буџет кој го има од 4.000.000 
евра ги потроши за журкање 
и само журкање!? 
И покрај претходно догово-
рените избори на 26 април 
2016 овие Дедо Мразовците 
пак ја употребија тактиката 
за исполнување на желби на 
зелената опозиција која со 
нивниот лидер допрен или 
црпнат од Господа го чека-
ше зеленото светло да овие 
погоре наведени олеснувачи 
кои изигруваа лаксативи за 
стомачно празнење небаре 
политичариве во Македонија 
само тврда столица имаа и 
се случи изборите да се за-
кажат на 11 декември 2016 
година.
Изборите завршија Дедо 
Мразовците идентичен ре-
зултат како и 2014 година 
со педест и еден пратеник,а 
овој допрениов од Господа 
49 ама не со помош на Го-
спода, туку од овие Лаксити-
виве олеснувачиве на тврда 
столица.

Пак се јавуваа планинариве 
од 2001 година на зотри(го-
сподин) Ахмети со барање 
,, не само тој да зборува на 
својот мајчин јазик-право што 
го има, а јас не сум го слуш-
нал македонски да говори 
туку бара јас како Македонец 
да го зборувам албанскот ја-
зик, но не по свој личен избор 
туку законски морам да гово-
рам, а кога некогаш ќе му 
текне да може од Тетово до 
Струга ја оддели територија-
та од Македонија и припои 
кон Албанија, а овој Допре-
ниов од Господа се топи од 
среќа ДРЖАВА ДАВАМ само 
премиерче да станам...
По максималистичкото ба-
рање на планинариве...се 
случува нбарод...под мотото 
,,За Заедничка Македонија,,
.. Ниедна телевизија надвор 
од границите на Македонија 
ни еден збор, ни една слика 
за она што секој ден 200.000 
македонски граѓани излегу-
ваат на мирни протести за 
зачувување на македонскиот 
идентитет, но затоа додека 
траеше  Шарениот Циркус 
со нивните пиштолчиња со 
боја и го уништуваа Скопје 
потпомогнати од соросовите 
долари тие исти странски те-
левизии известуваа за неде-
мократијата во Македонија. 
60 дена на улица За Заед-

ничка Македонија ниедно 
цвеќе загазено нити скинато, 
овој црпнатиот од Господа 
или диоптријата не му е до-
бра или пак батериите на 
апаратчето за слушање му 
се истрошени.. Не Гледа, Не 
Слуша, премиерче ќе бидам 
и точка.
Дедо Мразовциве ги испревр-
теја деловничките книги по 
сто пати напред назад, а овој 
црпнатиов со планинарите си 
ја бркаа работата... 
Ден 27 април 2017  година се 
пее гордо во македонскиот 
парламент химната на Алба-
нија првиот говор на албан-
ски на насилно и нелегити-
мно избраниот претседател 
на Собранието дезертерот 
по чин капетанот во АРМ во 
Тетово, човекот кој сите го 
посочуваат како организатор 
на масакрирање на осумми-
ната припадници на армија-
та на 28 април 2001 година, 
човек кој ден во раце имал 
војничка радио станица на 
АРМ и ги слушал повиците 
за помош на доверливите 
негови колеги, човек кој ги 
слушал последните зборови 
на  Илче Стојаноски:
,, Нема потреба повеќе да ни 
доаѓате на помош, сите ќе 
изгинеме за Македонија!!!!!’’ 
Ете тој човек е најдобриот 
предлог на црпнатиот од 

Господа и негова најдобра 
визија за иднината на Маке-
донија. 
Е па црпнат од Господа тие 
кои ти ја исцепија главата се 
оние кои нивните татковци, 
браќа беа убиени, киднапи-
рани, малтретирани, рассе-
лени и оние кои не сакаа да 
бидат убивани, киднапирани, 
мналтретирани и раселува-
ни.
Дедо Мразовци истиот тој 
планинар беше и Ваш мини-
стер за одбрана и планина-
рите коалициони партнери 
се сеќавате нели? Одговор-
носта за разнебитување на 
Македонштината е на сите 
Вас ШТО македонски прате-
ници, сегашни и претходни.
Единствено решение се 
ИЗБОРИ И НЕМА ИЗБОРИ 
ако нема договор помеѓу 
македонските политички 
партии која е националната 
црвена линија која самите не 
смеат да ја поминат. Нема 
преговори за националните 
интереси на Македонија: Те-
риторија-Знаме-Јазик-Химна 
и нека победи онаа партија 
која има подобра иднина за 
Македонија, а народот знае 
тоа да го препознае.
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Генерален конзулат на 
Република Македонија во Торонто

Конзуларна информација

Продолжување на рокот за поднесување на апликации на Јавниот повик за стажирање во 
државните институции на Република Македонија

Во врска со Јавниот повик за поднесување на апликации за за стажирање во државните 
институции на Република Македонија, а со цел излегување во пресрет на барањата на 
граѓаните, организациите и културните асоцијации на Македонците во соседните држави на 
Република Македонија и во земјите со значителна концентрација на македонска дијаспора, 
информираме дека рокот за поднесување на истите се продолжува и истиот е постојано 
отворен за аплицирање.

Напомнуваме дека апликациите потребно е да се  достават до Министерството за на-
дворешни работи - Сектор за следење на националните приоритети преку Генералниот 
конзулат на Република Македонија во Торонто или директно преку електронската пошта на 
адресата dijaspora@mfa.gov.mk 

Апликацијата е потребно да ги содржи следните документи:
- потврда за статусот студент во завршна година на студирање (додипломски или последи-
пломски студии) од високо образовната институција на која што кандидатите студираат;
- кратка биографија (CV);
- мотивационо писмо; и
- потврда за македонско потекло на кандидатот.

http://mfa.gov.mk/index.php/mk/dijaspora-izvestuvan
ja/1926-2016-04-06-16-35-57

Со почит,
Д-р Јовица Палашевски

Генерален конзул на Република Македонија во Канада

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
OTTAWA, CANADA

     Почитувани,
                  Како што е познато оваа 2017 година е јубилејна за Канада, се навршуваат 150 
години од нејзиното формирање. Прославата на овој голем канадски јубилеј ќе се реали-
зира во текот на целата година во главниот град Отава. Многубројните културно-уметнички 
национални манифестации се очекува да бидат претставени пред повеќе од 11 милиони 
гости во Отава во текот на оваа година.
                  Во врска со наведеното градоначалникот на Отава, Џим Вотсон упати покана до 
сите амбасади во Отава и етничките заедници во Канада активно да се вклучат во проектот 
Ottawa Welcomes the World, преку презентирање на нивните земји, во областите како што 
се трговијата, културата, образованието, туризмот, национална храна, вино, пијалоци и др. 
Земањето учество во прославата на 150 годишниот јубилеј претставува израз на длабока 
почит кон канадските власти и воедно исклучителна прилика за промоција на нашата држа-
ва, традиција и култура во мултиетничка Канада. 
                  По овој повод  амбасадорот Тони Димовски потпиша писмо за намери за учество 
на Амбасадата на РМ заедно со македонската заедница на овој исклучително значаен 
настан. За таа цел амбасадорот Димовски, како генерален секретар на Асоцијацијата на 
дипломатите во Отава, оствари  средба со градоначалникот Вотсон и неговите соработни-
ци, при што беше договорено нашата држава да има своја презентација на 6 Август 2017 
год. Наведениот датум се совпаѓа со прославата на големиот национален празник Илинден 
и истовремено претставува извонредна можност за негово одбележување идната година и 
во главниот град Отава.
                   Амбасадата на РМ во Отава веќе ги извести надлежните ресори во РМ (минис-
терствата за култура, за економија, стопанските комори и други институции) кои активно ќе 
се вклучат во презентација на Р.Македонија во проектот Ottawa Welcomes the World.
                    Со ова обраќање ја покануваме целокупната македонска заедница, сите црков-
ни општини, асоцијации, здруженија, клубови и поединци активно да се вклучат и придоне-
сат за најдобро претставувување на Република Македонија на наведениот настан. Одбеле-
жувањето на големиот канадски јубилеј подеднакво претставува јубилеј и за македонската 
заедница која е една од најстарите и најпочитувани заедници во Канада.  
                    Вашето активно вклучување како канадски граѓани со македонско потекло е 
драгоцено и уникатна можност преку презентацијата на 
македонската култура и традиција сите заедно достојно да 
го одбележиме големиот јубилеј на Канада.
                     Во врска со подготовките за учество на овој 
настан, упатуваме јавен повик до сите други организи-
рани облици на здружување на македонската заедница 
и поединци во Канада, да одредат свои претставници во 
координативното тело на Амбасадата со цел непосредна 
соработка во организационите активности. Пријавувањето 
на претставниците го очекуваме на емаилот на Амбасадата 
на Република Македонија во Отава ottawa@mfa.gov.mk 

Амбасадор,
Тони Димовски

Македонија

Генералниот конзулат на Република Македонија во заедничка организација со македон-
ската заедница и црковните општини во Канада, Ве поканува на Парадата по повод 150 
години од создавањето на Канада, која ќе се одржи од 10.00 – 11.00 часот на 1-ви Јули 
2017 година (Canada day) започнувајќи од Bloor st. и Church st. до Bloor st. и Younge st. па се 
до Dundas Square.
На Парадата ќе биде претставена и нашата држава Република Македонија од страна на 
македонската заедница во Канада. Покрај парадата на Dundas Square во 1:30 попладне 
ќе настапи играорната група “Македонка” која ќе ја претстави македонската култура преку 
богатиот македонски фолклор.
Ова претставува одлична можност да се претставиме како Македонци во најдобро светло 
пред канадската јавност.

Со почит,
Д-р Јовица Палашевски

Генерален конзул 

Генерален конзулат на 
Република Македонија во Торонто

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

С О О П Ш Т Е Н И Е
 
Министерството за надворешни работи на Република Македонија силно го осудува секој 
акт на насилство, вклучително и вчерашниот насилен инцидент во Собранието на Републи-
ка Македонија, што никако не смее да биде начин за справување со предизвиците.

Обидот за избор на Претседател на Собранието, вон процедурите пропишани со Уставот 
и законите на Република Македонија, како и на Деловникот во Собранието, беа повод 
револтирана група граѓани насилно да влезе во просториите на законодавниот дом. Тоа 
резултираше со неколку повредени лица, меѓу кои и членови на Парламентот.

Со интервенција на органите на редот, сите пратеници се безбедно евакуирани, а ситуа-
цијата е смирена.
Претседателот на Република Македонија, г-дин Ѓорѓе Иванов, преку телевизиско обраќање, 
побара од граѓаните да останат смирени и присебни, и да не подлегнуваат на провокации, 
лажни вести и манипулации.

Побара одговорно однесување од сите надлежни институции, кои мора да ги почитуваат 
Уставот и законите на Република Македонија.

Повика за итно одржување лидерска средба на челниците на политичките партии, со цел, 
преку дијалог и преку институциите на системот, да се изнајде решение за политичката 
криза и за смирување на тензиите.

Министерството за надворешни работи на Република Македонија апелира за поддршка на 
дијалогот меѓу политичките чинители во рамките на институциите, со целосно почитување 
на уставниот поредок, како единствен пат кон одржливо решение на политичката криза.
 
 
Скопје, 28 април 2017 година
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The Association of Macedonian Students at the University of Toronto (AMSUT) was officially 
formed in 1988 at the St. George Campus. The original and founding members of the group 
saw a need for the Macedonian students at the university to form a strong coalition and become 
active members within the community. That same year, AMSUT was officially recognized as an 
active campus association.
Within a year of the group's inception, AMSUT was able to host a series of formal events that 
attracted over two-hundred people. Despite these events being successful and effective, the 
need to become more involved culturally and politically within both the Macedonian and campus 
communities was quickly realized.
Facebook page was created to bring together current Macedonian students at the University 
of Toronto, and form the next generation of this legendary student group. It is also intended for 
those before us who have made all of this possible - the U of T and AMSUT alumni. Our goal is 
to embark on the same paths as our predecessors and keep the cause and vision viable. We 
must be active in bringing about positive changes within our respective communities, creating 
cohesion among all Macedonian youth organizations and establishing stronger ties between 
social, cultural and political characteristics of what it is to be Macedonian.

All students at all U of T campuses are encouraged to join this group.

The Association of Macedonian Students at U of T is a student 
organization that brings together Macedonian students at U of T to 

create events for the betterment of our Canadian Macedonian culture.

ABOUT MYNET
MYNET - Macedonian 
Youth Network, is the youth 
auxiliary of the Macedon-
ian Orthodox Churches St. 
Clement of Ohrid in Toron-
to, St. Dimitrija Solunski in 
Markham, St. Ilija in Mis-
sissauga and St. John in 
New Port Richie, Florida. 

MYNET began as the youth 
committee of St. Clement 
with the simple goal of pro-
moting youth involvement in 
the Macedonian community. 
This goal led to the creation 

of MYNET, a Macedonian 
youth network with the aim 
of providing Macedonian 
youth an opportunity to 
connect with one another 
and actively promote and 
preserve Macedonian cul-
ture. We also aim to create 
affiliation and foster positive 
relationships with Macedon-

ian groups and professional 
organizations through cul-
tural and social activities 
such as arts, student sup-
port groups, professional 
affiliations, and athletics 

from within the Macedonian 
Orthodox Church Commun-
ities of North America. 

Our vision is to expand this 
group to every Macedonian 
church in North America to 
strengthen the Macedonian 
identity amongst Macedon-
ian youth and keep our com-

munities alive and strong for 
generations to come. 

#MYNET #JoinMYNetwork

MYNET - Macedonian Youth Network
The youth auxiliary of various American-Canadian MOCs.

Generation M is the United Macedonian Diaspora's next generation 
program educating, empowering, and uniting Macedonian youth around the globe

General Information
Follow us on Twitter: @GenMacedonia

For more information, contact:
Filip Jotevski, Global Chairman

(filipjotevski@gmail.com)
Mario Hristovski, Chairman of U.S. Operations

(mariohristovski29@gmail.com)
Kristina Dimitrievski, Chairwoman of Canadian Operations

(kristina.dimitrievski@gmail.com)
Angela Gjekanovik, Chairwoman of European Operations

(a.gekanovik@yahoo.com)
categories

Youth Organization · Non-Profit Organization
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GROWING UP A DIASPORAN SERIES  
THE MACEDONIAN HOME

March 20, 2017 by Emilija 
Dimitrievski 
Being a part of a Macedonian 
home in the Western world is 
interesting. You have a lot of 
things to learn, a lot of rules to 
follow, and a lot of cooking and 
cleaning to do. These are the 
circumstances most diaspora 
members experience in the 
Macedonian household.
Thankfully, when it comes to 
keeping Macedonian culture in 
this household, parents typical-
ly push their children to learn 
how to speak both Macedonian 
and another language. In my 
case, like many others, I learn-
ed to speak Macedonian first, 
but then I stopped because I 
had to learn English for school. 
I later learned to speak it thor-
oughly when I was 7. Having 
children go through this means 
that the Macedonian culture will 
still be able to live on in other 
places. Unfortunately, in many 
instances,  the culture has had 
to be put on the back-burner 
due to the immediate need of a 
family to assimilate and acclim-
ate to a new location.
Typical Macedonian house-
holds, aside from valuing Mace-
donia’s culture and language, 
also value education. Parents 
usually hold their struggle to 
get here over their children to 
ensure they work hard because 
they “came here so you could 
get a better education and 

future”—meaning excellent 
grades must be maintained. 
This staple argument rebuttal is 
used to remind children where 
they came from and how to do 
something to show that there is 
a higher purpose to the sacri-
fices that have been made for 
them. I would be lying if I didn’t 
say that this mean getting al-
most straight A’s for as long as 
I could remember.
Not only does being in a Mace-
donian household change one’s 
habits, it also changes their 
taste buds. Being in a common 
Macedonian household means 
a feast of traditional Macedon-
ian dishes is guaranteed– even 
for the smallest of gatherings. 
Whether that is for coffee or for 
a slava, parents and grandpar-
ents try to teach the youth as 
many recipes as they can to 
ensure that when they are off 
on their own one day,  they can 
learn to make these for their 
own children, and try to keep 
their Macedonian culture alive. 
Don’t get me wrong- I could 
go for a typical Western meal 
any day, but burek, gravče and 
sirenje will always have a spe-
cial place in my heart. 
The Macedonian parenting 
style in Western culture is very 
hard to find a balance in. For 
instance, you might drink your 
first glass of rakija before you 
enter high school, but might not 
be able to go out past 10 pm 

unless you’re 
with Macedon-
ians. Unfortu-
nately, having 
this diaspora 
lifestyle means 
that your social 
life is barely 
existent unless 
you’re with 
Macedonians. 
For instance, if 
you had to go 
to dinner with 
Rachel from 

school, you wouldn’t be al-
lowed. However if you were go-
ing to a party with Bojana, they 
wouldn’t care as much- after 
all, naši sme right?
All of these little lessons taught 
from Macedonian households 
that are still adapting to a new 
society teach great skills of 
independence, hospitality and 
heritage. Although unconven-
tional to onlookers, new gen-
erations of Macedonians are 
going to go far with what they 
have obtained in their house-
hold. However, in all of these 
a common thread of one les-
son can be learned, which is 
to raise Macedonian kids to 
be proud of who they are. It is 
the best way for us to help our 
homeland, by raising Mace-
donians invested in helping our 
ancestral land and being able 
to make changes.

Emilija Dimitrievski
Generation M Toronto 

Representative, Diaspora 
Editor
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76 Overlea Blvd, 
Toronto, ON. M4H 1C6

Св. Климент Охридски - Торонто

Banquet Halls
In addition to the beautiful church we have built, St. Clement 
of Ohrid also has three banquet halls available to church 
members. Whether your function is a wedding, a christening, or 
a bridal shower, St. Clement's banquet halls can accomodate 
you. Our table arrangements can accomodate groups as small 
as 50, all the way up to 500 guests seated comfortably. Our 
full kitchen and very capable staff has wide variety of foods 
that can be prepared and served in top quality fashion.

Need a banquet hall for your wedding, baby 
shower or other event?

416.421.7451

"Hall A" - The Clement Room

"Hall B" - The Saunders Room

"Hall C" - The Goce Delchev Room

416-421-7451Ансамблот „Македонка“ кој 
работи како црковна гранка 
во МПЦ Св. Климент Охрид-
ски од Торонто на 29 април 
годинава ја одржа своја-
та пролетна претстава за 
вљубениците на македон-
скиот фолклор од Торонто 
и околните градови меѓу кои 
бројни родители, роднини и 
пријатели на младите игра-
орци.
Концертот го проследија и 
претседателот на црков-
ната управа во Св. Климент 
Охридски од Торонто Чедо 
Миленковски, членови на 
управата, свештеници, прет-
седатели на повеќе маке-
донски организации и гости 
од сестринските македонски 
православни цркови од Ка-
нада. Пред присутните со 

македонски кореографии се 
претставија трите фолклор-
ни групи на ,,Македонка,, 
јуниорската, ,,Млади Ма-
кедонци,, и големата група 
,,Македонка,, прикажувајќи 
кореографски поставки на 
Крис Петрличков Натали и 
Наде Симјанови и Елизабет 
Медичков.
Програмата ја водеа тален-
тираните играорци и води-
тели Габриела Трпковска и 
Наумче Трпески кои изнесоа 
многу интересни моменти од 
историјатот на Ансамблот 
,,Македонка,, од неговото 
формирање до денес.
Ретки се друштвата на Ма-
кедонците во дијаспората 
што можат да се пофалат со 
она што го има постигнато 
Ансамблот „Македонка“. По-

големиот број од ората што 
ги изведува Ансамблот ги 
обработил Алек Петличков, 
за што добил високи призна-
нија од светски познавачи на 
фолклорот.
На овогодишниот концерт 
на ,,Македонка,, свој на-
стап имаа и фолклорните 
ансамбли ,,Илинден,, од цр-
квата Св. Илија од Мисисага, 
,,Билјана,, и ,,Здравец,, од 
Св. Димитрија Солунски во 
Маркам, како и учениците на 
неделното црковно училиште 
од Св. Климент Охридски од 
Торонто раководени од учи-
телката Весна Адамов. 
Претседателот на црков-
ната управа во Св. Климент 
охридски господин Чедо Ми-
ленковски на кореографите 
на ,,Македонка,, и дирек-

торот Петличков им врачи 
пригодни награди, а со бла-
годарници беа закитенми и 
сите групи кои зедоа свое 
учество на концертот.
Директорот на ансамблот 
Алек Петличков изрази го-
лемо задоволство и благо-
дарност до сите членови и 
поддржувачи на ансамблот 
кои овозможија истиот да 
расте и напредува во сите 
58 години од постоењето, 
најнапред како самостојна 
а потоа, по изгрдбата на 
црквата Св. Климент и како 
една од нејзините секции. 
Овој успешен концерт беше 
најава за летната сезона 
која ќе обилува со учества 
на бројни културни мани-
фестации во Канада.

Продолжува на стр.17

58-ми пролетен концерт на Ансамблот 
,,Македонка,,

JOBS FOR WAITERS AND WAITRESSES AT "ST.CLEMENT" 
CHURCH IN TORONTO

Dear friends, we are looking for part time waiters and 
waitresses to join our vibrant and truly enjoyable working 
environment at MPC “St. Clement of Ohrid” in Toronto, 
with excellent rates of pay. Experience is welcome but not 
necessary because training will be provided. Candidates 
must have a friendly personality, be fluent in English and 
some knowledge of Macedonian will be helpful. It is very 
important to have an excellent work ethic and be willing 
to cooperate and work in a team. All applicants must be 
at least 18 years old. Candidates will be invited for an 
interview to start immediately.
To apply please call our secretary between 10am and 3pm 
any day of the week: 416-421-7451
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Message from St. Ilija’s Sunday 
School in Mississauga

The Sunday School starts at 10:00 am on Sundays! 
PARENTS: Bring your children to Sunday School. Your personal example and involvement in the 
religious education of your children are extremely important. The priest and the teachers cannot 
do the job alone. Here is how you can help develop the spiritual life and moral upbringing of your 
children:

• Register your children to our Sunday School (it’s free of charge).
• Bring your children to Church on time.
• Stay and worship at the Divine Liturgy in the Church.
• Be positive about Church.
• Discuss with them what they learned each Sunday.
• Teach them to bring their weekly stewardship offering.
• Give your personal example of Christian living.
• Emphasize regular repentance and Holy Communion.
• Put Church before every other activity on Sunday.
• Avoid criticizing others.
• Let your love for our Lord Jesus Christ radiate!

Неделното училиште се одржува во недела со почеток од 10ч!
РОДИТЕЛИ: Донесете ги Вашите деца на Неделното училиште. Вашиот личен пример 
и ангажираност во верското образование на Вашите деца се од исклучителна важност. 
Свештеникот и учителките не можат сами да го исполнуваат ова дело. Еве како можете да 
помогнете во развојот на духовниот живот и моралното воспитување на Вашите деца:

• Запишете ги Вашите деца на нашето Неделно училиште (беслатно е!)
• Донесувајте ги во црква на време.
• Останете и учествувајте во Божествената Литургија во Црквата.
• Имајте позитивен став за Црквата.
• Разговарајте со нив за тоа што учат секоја недела.
• Учете ги да даваат неделни донации.
• Бидете пример на христијанко живеење.
• Нагласувајте ја важноста од постојаното покајание и Светата Причест.
• Поставете ја Црквата пред секоја друга активност во недела.
• Избегнувајте да ги осудувате другите.
• Нека зрачи Вашата љубов за нашиот Господ Исус Христос

Женската секција од МПЦ Св. Илија во изминатиот период организираше по-
веќе активности. Ви пренесуваме  неколку фотографии кои пренесуваат дел 

од атмосферата од овие настани, а на кои се наоѓаат нејзините вредни членки 
предводени од претседателката Дијана Веселиновска.

Благовештенски ручек во Св. Илија

Ручек по повод празникот Цветници

Заклетва на жеската секција во Св. Илија

Дијана Веселиновска и официјално нова претседателка на жен-
ската секција во Св. Илија 

Ѓурѓовден
Женската секција при Св. 

Илија од Мисисага
по повод празникот Св.Георгиј- 
Ѓурѓовден подготвува свечен 

ручек
Сабота 6ти Мај 2017 во 12 

часот.
Повелете сите заедно да го 

прославиме овој
Голем христијански празник

Прослава на Св. Ап. и Ев. Јован Богослов и 
Св.Чудотворец НиколајМирликиски
 По повод Св. Ап. и Ев. Јован Богослов и Св.Чудотворец Николај

Мирликиски женската секција при Св. Илија од Мисисага подготвува свечен ручек.
Повелете во недела на 21ви Мај 2017 во 12 часот.

Сите заедно да го прославиме овој
Голем христијански празник.
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Управата на женската секција 
од МПЦ Св. Илија од Мисисага 

предводена од Дијана Веселиновска
Фотографии од прославата на Велигденските 

празници во МПЦ Св. Илија
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Do you have a leaky roof or wet 
basement? 
Do you have cold rooms or insufficient 
heating or cooling in the house?
How about electrical or plumbing 
issues?
Call for consultation and we will be 
glad to help you out.

Македонска Заедница

Macedonian Community in Canada will take part in the biggest 
Canadian Celebration "Ottawa 2017", 

celebrating Canada’s 150th anniversary.
On August 6th, 2017, we will showcase our Macedonian Culture, 

Food & Entertainment ,right in the capital of Canada!
http://www.ottawa2017.ca/about/what-is-ottawa-2017/

Светски македонски конгрес
Светски македонски конгрес 
или СМК (англиски: World 
Macedonian Congress) — на-
ционална македонска ор-
ганизација со седиште во 
Скопје, која се залага и бори 
за правата на Македонците, 
во границите на Република 
Македонија, етничка Маке-
донија и во целиот свет. Ос-
новачкото собрание на Свет-
скиот македонски конгрес е 
одржано на 15 септември 
1990 година. Прв и сегашен 
претседател на СМК е Тодор 
Петров.
СМК себеси се смета за не-
формален светски парла-
мент на сите Македонци. Во 
тесна соработка со него се 
повеќе македонски здруже-
нија и партии на Македонци 
од деловите на етничка Ма-
кедонија, здруженија на Ма-
кедонците муслимани и здру-
женија на студенти. Познат е 
по повеќе добротворни акции 
за Македонците од Мала 
Преспа и Пиринска Македо-
нија, протестите за нивна по-
ддршка и против Рамковниот 
договор. Светскиот македон-
ски конгрес бил и иницијатор 
на Референдумот во 2004 
година.

Историја
Настанувањето на Светскиот 

македонски конгрес започ-
нува кон крајот на деветна-
есеттиот век, во далечната 
1899 година, кога македон-
ската емиграција во Европа 
организирана и поведена 
од идеите за самостојна ма-
кедонска држава, во време 
кога Македонија е поробена, 
решава да формира Пар-
ламент и Влада во егзил со 
единствена цел да ја ани-
мира европската и меѓуна-
родната заедница за неот-
стапното и неотуѓиво право 
на македонскиот народ на 
самоопределување за своја 
сопствена суверена, само-
стојна и независна држава 
Македонија.
Светскиот македонски кон-
грес, како неформален 
„Светски Парламент на Ма-
кедонците од сите делови на 
Македонија во целиот свет“, 
е основан на 15 септември 
1990 во Гевгелија, врз осно-
ва на „Декларацијата за ос-
новање Светски македонски 
конгрес“ донесена на општо-
народното собрание за вре-
ме на блокадата на македон-
ско-грчката граница одржана 
на 16 јуни 1990 година на гра-
ничниот премин Богородица.
Светскиот македонски кон-
грес е регистриран на 26 

септември 1990 година спо-
ред Законот за општествени 
организации и здруженија на 
граѓани.
На 8 август 1993 година на 
Првото Генерално собрание 
на Светскиот македонски 
конгрес усвоен е нов Статут 
на Светскиот македонски 
конгрес, со што престанал 
да важи Статутот на Здруже-
нието за Светски македонски 
конгрес донесен на 15 сеп-
тември 1990 година на Ос-
новачкото собрание на Свет-
скиот македонски конгрес.

Втора конференција
Втората конференција, одр-
жана на 19 јануари 1899 
година, била посветена на 
подготовките за престојното 
заседание на Македонскиот 
конгрес. Конференцијата ја 
осудува политиката на бал-
канските држави и бара за-
пирање на дејствувањето на 
нивните пропаганди во Маке-
донија. На Конференцијата 
биле избрани 150 делегати 
за Македонскиот конгрес 
кои ќе ја претставуваат Ма-
кедонија, делегати кои ќе ја 
претставуваат македонската 
емиграција во Бугарија, како 
и делегати кои ќе ги прет-
ставуваат Македонците во 
европските земји: Австрија, 

Франција и Англија. На Маке-
донскиот конгрес, како легал-
но легитимно претставничко 
тело на македонскиот народ 
и на Македонија, му прет-
стоело пред цивилизирана 
Европа јавно да ги изнесе 
политичките ревандикации 
на Македонците:
1. За Македонија, во нејзи-
ните природни и етнички 
граници: од Шар Планина, на 
север, до реката Бистрица и 
до Егејското Море, на југ, и 
од Кораб и Грамос, на запад, 
до Родопите и реката Места, 
на исток, вклучувајќи го и 
Одринско, се барало ограни-
чена државност, за период 
од 5 години, како преодна 
фаза кон потполна државна 
самостојност и независност. 
Етапа низ која што претход-
но минале сите балкански 
народи на патот кон нивната 
државна независност, и
2. Да усвои акт за демо-
кратско парламентарно уре-
дување што ќе гарантира: 
лична слобода; неприкос-
новеност на имотот на сите, 
без разлика на народносната 
и верската припадност; сло-
бода на печатот; и сите пра-
ва на националните малцин-
ства.
За реализација на така по-

ставената политичка на-
ционална програма било 
предвидено формирање на 
постојано тело на Македон-
скиот конгрес во својство на 
Привремена влада на Маке-
донија што ќе ги претставува 
и застапува интересите на 
македонскиот народ во на-
дворешните односи, во прв 
ред со големите европски 
држави.
Централниот македонски ко-
митет подготвил и посебен 
Мемоар за македонското 
прашање за предавање на 
европските сили, по неговото 
усвојување на Македонскиот 
конгрес и по потврдувањето 
на истиот со потписите на 
сите членови на Македон-
скиот конгрес.

Македонски Православен 
Крст

Светскиот Македонски Кон-
грес има изградено голем 
православен крст во скопска-

та Општина Аеродром. Кр-
стот е висок 51 метар со 
распон на краците од 35 
метра и со ширина од 4 ме-
тра. Крстот е поставен е на 
бетонски постамент од пет 
метри, со што вкупната ви-
сочина на крстот е 56 метри. 
Крстот е трет во светот по ви-
сината. Крстот беше осветен 
во Јуни 2014.

Официјалното знаме на 
Светскиот македонски конгрес

Официјалниот грб на 
Светскиот македонски 

конгрес
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СВЕТСКИ МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС

БОБИ ТЕМЕЛКОВ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СМК ЗА КАНАДА

4 март 2017 година, Торонто, 
Канада - Врз основа на одлу-
ка на 26 Генерално Собра-
ние на Светскиот Македон-
ски Конгрес, за претседател 
на Светскиот Македонски 
Конгрес за Канада, е избран 
Боби Темелков, долгогоди-
шен македонски активист 
во Канада. Друго службено 
име на Светскиот Македон-
ски Конгрес за Канада е Ка-
надски Македонски Конгрес. 
Боби Темелков истовремено 
е потпретседател на Свет-
скиот Македонски Конгрес, 
којшто претставува нефор-
мален Светски Парламент на 
Македонците од сите делови 
на Македонија во целиот 
свет формиран 1899 годи-
на во Женева, Швајцарија а 
возобновен 1990 година во 
Гевгелија, Македонија.
   Боби Темелков е роден на 
8 мај 1967 година во Велес, 
оженет е со Нина Темелкова, 
исто така Велешанка, татко 
е на две деца Антонио 15 
години и Елена 17 години. 
Живее и работи во Канада 
заедно со своето семејство 
и родителите. Основно об-

разование има завршено во 
Велес, а средно градежно 
училиште во Скопје. На 16 
јуни 1990 година како 23 го-
дишен заминува во Канада, 
каде 1995 години добива по-
стојана виза, а 1997 година 
и канадско државјанство. Во 
2001 година завршува “Real 
estate Collage“ и се здобива 
со звањето агент за недвиж-
ности, а во последните 8 го-
дини работи во најголемата 
телекомуникациска компа-
нија во Канада “Bell Canada“, 
како техничар и специјалист 
за оптички мрежи и инста-
лации. За цело време во 
Канада, веќе 27 години, Боби 
Темелков е активен во Ма-
кедонската заедница и во 
македонските работи. Тој е 
почитуван, успешен, домаќин 
и родител.
   Боби Темелков е автор на 
Фејсбук-страницата Маке-
донска нација Канада (Bobby 
Temelkov Makedonska Nacija 
Canada) којашто е достапна 
за и посетувана од Македон-
ците ширум светот.
    На 22 април 2012 година 
заедно со Македонскиот ге-

нерален конзул во Торонто, 
Боби Темелков е организа-
тор на манифестацијата “Ма-
кедонски ден на книгата во 
Канада“, на којашто учеству-
вале повеќе гости од Маке-
донија, како и Игор Крајчев, 
единствениот македонски 
писател за научна фантасти-
ка. Настанот е проследен од 
350 гости со многу писатели 
од македонско потекло во Ка-
нада и со изложба на стари 
и ретки книги за Македонија 
и за Александар Трети Маке-
донски.
     За време на настапот 
на првиот Македонец во 
историјата на НБА лигата 
Перо Антиќ во Торонто, на 
кошаркарскиот натпревар 
меѓу Toronto Raptors и Atlanta 
Hawks што се одржа на 14 
февруари 2014 година, Боби 
Темелков е организатор на 
групна посета при што се со-
брани повеќе од 1000 Маке-
донци публика како Македон-
ска фаланга во Канада. Од 
договорот со Toronto Raptors 
овозможено е на 28 деца 
Македонци до 14 години воз-
раст, облечени со македон-
ски маици и капи, да стојат 
со кошаркарите на двете 
екипи пред почетокот на на-
тпреварот за време на изве-
дувањето на двете химни. 
Логото “Macedonian Nation 
Canada Heritage Night“ е при-
кажувано на секои 10 минути 
на големиот екран на спорт-
ската сала ACC. На крајот на 
натпреварот остварена е 15 
минутна средба на Перо Ан-
тиќ со Македонската фалан-
га. На последното гостување 
на Перо Антиќ во Торонто на 
16 јануари 2015 година, по 
претходен договор со Toronto 
Raptors, химните на САД и на 
Канада се испеани од позна-
тата македонска група од три 
сестри Македонки родени во 
Канада GI-GI Sisters.
    Во 2014 година Боби Темел-
ков е избран за раководител 
на Македонскиот Павиљон 
во рамките на Мултикултур-
ниот фестивал Carassuga во 
Мисисага, којшто претставу-

ва најголем мултикултурен 
фестивал во Онтарио и втор 
по големина во Канада. Фес-
тивалот го посетуваат околу 
500.000 гости, трае три дена, 
на него се претставени 78 
нации и земји ширум светот, 
а секоја земја си има свој па-
виљон претставена со своја-
та култура, историја, музика, 
ора и храна. Македонскиот 
павиљон до пред три години 
го одржуваше Македонската 
црква “Свети Илија“ од Мис-
исага со посетеност од 1.500 
гости за сите три дена. Ми-
натата година фестивалот 
е преместен во Спортскиот 
центар каде што се сместе-
ни 80% од земјите учеснич-
ки, со шатор со капацитет 
за 450 гости, а е посетен од 
околу 35.000 гости за сите 
три дена. На фестивалот 
учествуваа 100 доброволци, 
3 македонски музички групи, 
5 македонски играорни гру-
пи со целодневна програма, 
а меѓу повидните гости беа 
Македонскиот амбасадор и 
генералниот конзул во Ка-
нада, градоначалникот на 
Мисисага и други. Оваа 2017 
година Фестивалот ќе се одр-
жи од 28-30 мај. Боби Темел-
ков по трет пат е избран од 
Македонската заедница во 
Канада за организатор и ра-
ководител на Македонскиот 
павиљон на Фестивалот.
      Боби Темелков за време 
на поплавите во Македонија 
во 2015 година е организа-
тор на хуманитарна акција во 
Македонската црква “Свети 
Илија“ во Мисисага со собра-
ни 10.000 канадски долари 
кои беа испратени на сметка 
на Македонскиот Црвен Крст. 
За време на поплавите во 
2016 година, пак, на двете 
организирани хуманитарни 
акции, првата во Македон-
ската црква “Свети Илија“ 
се собрани 22.000 канадски 
долари и на втората во Ма-
кедонската катедрална црква 
“Свети Климент Охридски“ 
под менторство на Амери-
канско-Канадска Македонска 
Епархија собрани се 90.000 

канадски долари.
     Во април 2015 година 
државната канадска компа-
нија LCBO која единствено 
продава алкохол во Канада, 
во својот бесплатен магазин 
на 50-60 страници со тврда 
корица, што се печати во 
десетици милиони приме-
роци на сметка на даночни-
те обврзници, во сторијата 
за Велигден, празникот е 
претставен како грчки. По 
протесното писмо од Боби 
Темелков, дека станува збор 
за навреда на православните 
христијани, бидејќи Велигден 
не е само грчки празник, глав-
ниот и одговорен уредник се 
извинил за навредите и од 
продавниците се повлечени 

сите отпечатени примеро-
ци на магазинот. Случајот е 
објавен од сите медиуми во 
Канада.
     На 6 мај 2016 година по 
објавена навреда за Ма-
кедонците и Македонија 
на Српската телевизија во 
Торонто, а по реакција од 
Боби Темелков со предупре-
дување до главниот и одго-
ворен уредник за тужба до 
Судот за дискриминација и 

човекови права, емисијата 
е симната од програмата и 
од јутуб, а упатено е извину-
вање до Македонската заед-
ница во Канада.
     На 6 август оваа 2017 го-
дина Боби Темелков заедно 
со Македонската амбасада 
во Отава а по повод 150 го-
дини од формирањето на 
Канада и по покана на Канад-
ската Влада, ќе организираат 
“Ден на македонската култу-
ра во Отава“. Подготовките 
се во тек.
     Боби Темелков е член на 
повеќе македонски организа-
ции во Канада, ја ужива до-
вербата и го има авторитетот 
во Македонската заедница, 
учесник е на сите протести 

против Грција и грчката ан-
тимакедонска пропаганда 
во Канада од 1990 година 
и речиси е организатор на 
сите поголеми настани на 
Македонската заедница во 
Канада со цел афирмација 
на македонскиот етнички, 
јазичен, културен, верски, 
историски и државен иденти-
тет, континуитет, наследство 
и простор.

СВЕТСКИ МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС
ЈОВАН ТРАЈЧЕСКИ ИЗБРАН ЗА ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СМК ЗА КАНАДА

17 Април 2017 година, То-
ронто, Канада - Врз основа 
на одлука на 26 Генерално 
Собрание на Светскиот Ма-
кедонски Конгрес, за заменик 
претседател на Светскиот 

Македонски Конгрес за Кана-
да, е избран Јован Трајчески, 
долгогодишен македонски 
активист во Канада. Друго 
службено име на Светскиот 
Македонски Конгрес за Ка-

нада е Канадски Македонски 
Конгрес. Светскиот Македон-
ски Конгрес, којшто претста-
вува неформален Светски 
Парламент на Македонците 
од сите делови на Македо-

нија во целиот свет форми-
ран 1899 година во Женева, 
Швајцарија а возобновен 
1990 година во Гевгелија, 
Македонија.
Јован Трајчески е роден на 
19 Јануари 1979 година во 
Охрид, оженет е со Силија 
Динг и 
татко е на Ема која има 2 
години. Живее и работи во 
Канада заедно со своето 
семејство и блиската фами-
лија – родителите Стојан и 
Нада и братот Номче Трај-
чески.
Основно и средно еко-
номско образование има 

завршено во Охрид. Дирек-
но е примен на Економски 
факултет - Универзитет “Св. 
Кирил и Методиј” во Скопје, 
каде после завршување на 
првата година се префрла во 

Факултет за туризам и угос-
тителство во Охрид.
Во 2000 година заминува во 
Торонто, Канада со блиската 
фамилија. Во 2002 завршува 
3 годишна диплома за Бизнис 
Админстрација во Centennial 
College во Торонто. 
Во 2005 дипломира на Еко-
номскиот Факултетот, на-
сока Финансии, во Ryerson 
University во Торонто. 
Во 2014 се здобива со 
дезигнацијата Chartered 
Professional Accountant (CPA) 
во Канада.
Јован Трајчески има работ-
но искуство во Канадскиот 
сектор за финансии, банкар-
ство, енергија и телекомуни-
кации. Во последните 4 годи-
ни работи во компанија за 
телекомуникации, Rogers 
Communications, во оделот 

за финансии и потоа во оде-
лот за анализа и трансфор-
мации.
Јован има волунтирано во 
различни невладини инсти-
туции вклучувајќи го Маке-
донскиот Филмски Фестивал 
во Торонто. Истотака е автор 
на веб страната Моето 
Име е Македонија – http://
mynameismacedonia.com.

Боби Темелков 
Претседател на Свет-

скиот Македонски Конгрес 
за Канада и

Заменик Претседател на 
Светскиот Македонски 

Конгрес

Bobby Temelkov
(Makedonska Nacija Canada)
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Danny Risteski 
 Marketing Coordinator - Europe

phone +1 416 631 3141 
cell +1 416 399 6314 
fax +1 416 736 8533  
toll free 1 800 668 7475

101-8800 Dufferin 
street  Concord, 

ON  L4K 0C5 
danny@victours.ca 

 www.victours.ca

SgP
Photo booth set up and onsite printing 
available. It is a great, fun approach for 
your events that will leave your guests 

with everlasting memories.
Call, text, or email to discuss your event

suzygphoto@gmail.com

Suza Gjorovska
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Macedonian Wines and Spirits Licence No. 54522

RED WINES: 
TERRA MAKEDONIKA, VRANEC RESERVE, 

CABERNET SAUVINGON, VRANEC SEMI-DRY, SHIRAZ, PLAVAC.
WHITE WINES: 

MUSCAT FRONTIGNAN, CHARDONNAY BARRIQUE, PINOT GRIGIO,CHARDOONAY
ROSE WINE

RAKIJA: 
ZOLTA-BRANDY, BELA-STAROKRAJSKA, GROZD STRUMICKA MASTIKA

To order call Andy 416-735-2401 macedonap@rogers.com

58-ми пролетен концерт на Ансамблот ,,Македонка,,.
На овогодишниот пролетен концерт на ,,Македонка,, свој 
настап имаа и фолклорните ансамбли ,,Илинден,, од црквата 
Св. Илија од Мисисага, ,,Билјана,, и ,,Здравец,, од Св. Дими-
трија Солунски во Маркам, како и учениците на неделното 
црковно училиште од Св. Климент Охридски од Торонто 
раководени од учителката Весна Адамов. 
Претседателот на црковната управа во Св. Климент Охрид-
ски господин Чедо Миленковски на кореографите на ,,Маке-
донка,, и директорот Петличков им врачи пригодни награди, 
а со благодарници беа закитенми и сите групи кои зедоа 
свое учество на концертот.
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Multicultural Children’s Day Festival

Liliana Trajceska

On April 23rd, a Children’s Day 
festival was held at St.Clement 
of Ohrid Macedonian Orthodox 
Cathedral, hosted by the Turk-
ish Culture and Folklore So-
ciety of Canada. The original 
Children’s Day festival was gift-
ed to children by the founder of 
the Republic of Turkey on April 
23rd, 1920. Since then, the de-
lightful festival has been cele-

brated internationally for many 
years, it intends to represent a 
world where children are able 
to live peacefully by creating 
loving friendships. Currently, 
April 23rd is recognized, by 
UNICEF, as International Chil-
dren’s Day. 

 When this day was 
first founded, the president in 
Ataturk dedicated the day to 
children and had entrusted the 
importance of the power in the 
hands of the youth. Along with 
many other fascinating activ-
ities that were part taken on 
this day, children would send 
representatives to replace 
the country's state officials in 
their offices. Accordingly, the 
officials would turn over their 
positions and the children 
would sign executive orders 
that related to educational and 
environmental policies. 

 This year, in Can-
ada, the Turkish Multicultural 
Children’s Day festival was a 
fantastic event that was cele-
brated by plenty of children 
from various cultural origins. 
Numerous performing groups 
were invited and put on a won-
derful show for all the atten-
dees to enjoy. These groups 
included the NaRae Korean 
Ensembles, Macedonian folk-
lore dance groups, Republic of 
Azerbaijan Dance groups, and 
Turkish Folk dance groups. All 
the performances were be-
yond amazing! Throughout the 
show, there were many other 
activities, such as face painting 
and photo booths, for children 
to enjoy. The Turkish Multicul-
tural Children’s Day festival 
was an excellent event for 
everyone and truly represented 
the original meanings of Inter-
national Children’s Day!

“Carassauga”
Мултикултурен фестивал на 
градот Mississauga кој ќе се 
одржи во мај од 26-28, 2017 
година.
Дојдете и искусете ги вкусо-
вите и звуците на 72 различ-
ни култури од најголемиот 
мултикултурен фестивал во 
Онтарио.
Посетете 28 павиљони во 
Мисисага и не заборавајте 
да го печатирате вашиот па-
сош во секој еден павиљон 

којшто припаѓа на посебна 
држава. Уживајте во детско-
то катче, музиката, храната, 
уметноста, модните ревии, 
танци, раскажувањето на 
приказни и многу повеќе.
Кога сте во павиљонот, 
уживајте во него, во звуци-
те и вкусовите на земјата 
во која сте во посета. Секој 
павиљон ја прикажува култу-
рата на земјата, историјата и 
обезбедува разновиден збир 
на забава што се понудени 

во текот на тие три дена.
Знајте дека има активности 
во кои децата учествуваат, 
вклучувајќи музика, приказ-
ни, уметност и занаетчиство, 
класови за готвење и приме-
роци храна од секоја земја. 
Многу павиљони изложуваат 
уметност од својата земја и 
имаат оддели посветени за 
продажба, каде посетители-
те ќе имаат можност да си 
купат производи и сувенири.
Македонскиот павиљон кој 

е традиционално под покро-
вителство на Македонската 
Православна Црква Свети 
Илија од Мисисага е во по-
дготовка за овогодишниот 
Мултикултурен Фестивал 
Carassauga 2017. Овие три 
дена 26,27 и 28 мај, 2017 Ве 
молиме резервирајте ги во 
Вашите календари и бидете 
со нас, а ние драги наши ќе 
се обидеме да бидеме мак-
симално посветени на Вас и 
на сите добронамерници кои 

ќе не посетат, да ја доближи-
ме нашата Татковина, Репу-
блика Македонија во секој 
поглед поблиску до Вашите 
срца. Овие три дена ќе бидат 
исполнети со се што не одбе-
лежува и карактеризира нас 
Македонците.

Секое добро од Бога ви 
посакуваме и до скоро 

видување !
Дојдете и уживајте во светот 

на едно место

FESTIVAL HOURS 2017
Friday, May 26

7:30 pm - 12:00 midnight
Saturday, May 27

1:00 pm - 12:00 midnight
Sunday, May 28

1:00 pm - 7:00 pm

Hershey Centre Parking Lot – 5500 Rose - Macedonia – Outdoor Tent

Среќен 16-ти роденден 
на нашата драга соработ-
ничка Лилјана Трајческа!

Драга Лилјана, редакција-
та на весникот Македо-
нија ти посакува многу 
здравје и успех на сите 

животни полиња.
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Please call to reserve your spot for our Casino Rama trip
The Ladies Auxiliary from Sv.Dimitrija Solunski Markham are organizing a day trip to Casino Rama on

Saturday May 27, 2017
$20 per person incl. Bus & lunch buffet

Bus departs at 11am and returning to Sv.Dimitrija at 
approx. 6:00 pm St. Dimitrija Solunski Macedonian Orthodox Church, Markham

201 Main St. N. Markham
Reserve with Luba 416 883 0367 or

905 471-5555
Женската секција од Св. Димитрија Солунски од Маркам  организира еднод-

невна ексурзија до 
Casino Rama

Сабота 27 мај, 2017
Цената е 20 долари за автобуски билет со вклучен ручек (шведска маса)

Автобусот тргнува во 11:00 часот претпладне, а се враќа околу 18:00 часот 
попладне. 

Место на поаѓање и враќање е пред црквата Св Димитрија Солунски од 
Маркам 201 Main

St. Markham
Резервации кај Љуба на  416 883 0367 или 905 471-5555

Велигден во Св. Димитрија 
Солунски во Маркам

По повод најголемиот христијански празник – Воскресението Христово реки од луѓе го 
посетија храмот Св. Димитрија Солунски во Маркам. На Велики четврток на божествената 
литургија со која раководеше парохискиот свештеник протаставрофор Трајко Босеовски 

присуствуваше и Генералниот Конзул на Р. Македонија во Торонто д-р Јовица Палашевски 
со сопругата Ивона.

Христос Воскресна од мртвите, со смртта смртта ја победи, 
и на тие во гробовите, живот им дарува.

Hristos Voskrese!
Navistina Voskrese!

Ручек по повод источен петок
Женската секција од Св. Димитрија Маркам одбележувајќи ги Велигденските празници 
организираше ручек по повод источен петок кој што се одржа во  банкетната сала на 
црквата. 

За време на Велигденските празници женската секција од Св. Димитрија Солунски ги 
посети станарите во Канадско-Македонскиот Дом дарувајќи им пригодни дарови.
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Во соработка помеѓу Асо-
цијацијата на дипломатскиот 
кор во Отава и Градот Отава, 
по повод големиот канад-
ски јубилеј - 150 години од 
формирањето на Канада, на 
11.04.2017 г. во Horticulture 
Building во Отава се одржа 
Charity Fundraising Cultural 
food event. 
Во име на Ottawa Diplomatic 
Assotioation, Амбасадата на 
Република Македонија во 
Отава беше организатор на 
настанот на кој што земаа 
учество 17 Амбасади, кои ја 
презентираа својата култура, 
фолклор, традиција и кујна. 

На хуманитарниот настан се 
собираа парични средства, 
за донации за организација-
та Children’s Wish Foundation 
која секојдневно им ги испол-
нува желбите и развеселува 
тешко болните дечиња од 
Канада. 
             Во своето обраќање 
градоначалникот на Отава 
г-дин Џим Вотсон, изрази 
благодарност на организато-
рите и на многубројните по-
сетители кои имаа можност 
да се запознаат со тради-
цијата и културата на земјите 
учеснички и воедно да ја по-
кажат својата хуманост.

            Амбасадата на Репу-
блика Македонија во Отава 
на големо интересирање на 
гостите ги претстави бога-
тото културно наследство 
и македонските кулинарски 
специјалитети. Се служеа 
вкусните традиционални 
македонски производи на 
компанијата “Fino” од Торон-
то на нашиот сонародник 
г-дин. Зоран Трифуновски 
кој со сопругата г-ѓа Виолета 
значително го поддржаа овој 
хуманитарен настан.

Charity Fundraising 
Cultural food event

Градоначалникот на Отава г-дин. Џим Вотсон во посета на штандот на 
Република Македонија
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Macedonian Human Rights 
Movement International Presi-
dent, Bill Nicholov, continued 
his ongoing meetings with 
senior offi cials from Global 
Affairs Canada and called for 
Minister of Foreign Affairs, 
Chrystia Freeland, to immedi-
ately retract her contradictory 
statement on Macedonia, and 
show support for Macedonia’s 
struggle against foreign inter-
ference.

In a statement issued about 
Ukraine, Minister Freeland 
said, “Canada is unwavering in 
its support to Ukraine, both in 
helping to preserve and protect 
Ukraine's sovereignty, and in 
providing assistance to Ukraine 
to implement key reforms.” An 
identical statement could have 
been issued about Macedonia, 
but Minister Freeland chose to 
undermine Macedonia’s sover-
eignty by calling for a mandate 
to be given to a coalition whose 

public goal is to change Mace-
donia’s name, identity, fl ag, 
anthem and coat of arms, and 
which threatens Macedonia’s 
territorial integrity. In addition to 
campaigning on this platform, 
the anti-Macedonia coalition 
recently formally presented it in 
parliament. Macedonians have 
been protesting, en masse, 
against this platform and in de-
fence of their country.

To indulge Minister Freeland’s 
apparent reason for this state-
ment, to be “...in compliance 
with the constitution”, the 
Macedonian constitution clear-
ly states that a mandate can-
not be given to a coalition that 
threatens the “unitary charac-
ter of Macedonia”. Understand-
ably so. To ignore the foreign 
interference, turmoil and mass 
protests in Macedonia shows a 

complete lack of judgement on 
Minister Freeland’s part and, at 
best, shows that she is out of 
touch with the current situation 
and, at worst, is complicit in 
supporting foreign intervention-
ism in Macedonia.

The United States, some Euro-
pean Union countries, and 
sadly, Canada, have turned the 
Macedonian people’s defence 
of their country and ethnic ori-
gin into a “left vs. right” issue. 
This is not a matter of political 
ideology, but a non-partisan 
defence against a US-backed 
platform, drafted in Albania 
under Albanian Prime Minister 
Edi Rama’s “guidance”, aimed 

at redefi ning Macedonians’ eth-
nicity and sovereignty. Canada 
used to stand up against such 
attacks, now it participates in 
them. Minister Freeland’s re-
marks go against Canada’s 
long-standing policy against 
foreign interventionism, and is 
an affront to Canadian values 
of self-determination and hu-
man rights.

MHRMI called for Minister 
Freeland to explain her rea-
sons for issuing this state-
ment, and to announce when 
a retraction can be expected. 
Staying silent on this issue is 
not an option, especially when 
her statement is fueling ethnic 

tensions in Macedonia. This is 
not the Canada that we know.

Македонска Заедница

Bill Nicholov, 
President

Macedonian Human Rights 
Movement International

MHRMI Meets with Global Affairs Canada – Calls on Foreign Minister 
to Retract Macedonia Statement, Support Macedonia’s Sovereignty

Why is Donald Trump Allowing 
the Obama/Hillary Macedonia 

Policy to Wreak Havoc?

April 25, 2017
President Trump is doing 
something very un-Trump-
esque. And it’s concerning. 
He’s allowing an Obama/
Hillary administration policy to 
remain in place instead of im-
plementing his own. The GOP 
has done well to launch a Con-
gressional investigation into 
the continued wrongdoing of 
government employees, based 
on the previous administra-
tion’s policy direction, but they 
have not implemented their 
own policy. Why? It would put 
a swift end to the turmoil that 
has gripped an entire nation.
     That nation is Macedonia. 
And their nationality is Mace-
donian. The US State De-
partment and US Embassy in 
Macedonia are continuing to 
follow the Obama/Hillary left 
wing, George Soros-funded 
policy of meddling in Mace-
donia’s internal affairs, and it 
has wreaked havoc and per-
petuated attacks on Macedon-
ians’ ethnic origin and Mace-
donia’s sovereignty. Left-wing 
European Union countries 
have joined the United States 
and Soros-funded NGOs and 
have called for a governing 

mandate to be given to a co-
alition that adopted Greater Al-
bania demands, lost the recent 
election, and whose platform 
is aimed at changing Mace-
donia’s name, identity, fl ag, 
anthem and coat of arms, and 
which threatens Macedonia’s 
territorial integrity. These coun-
tries have chosen to ignore the 
collateral damage in pursuit of 
their ultimate goal of having a 
left-wing puppet government in 
power.

In mass, non-partisan protests 
occurring throughout the coun-
try, Macedonians are united 
against the aptly-named Tir-
ana Platform and in defence of 
their country. This platform was 
drafted in a foreign country – 
Albania, no less – and under 
the “guidance” of Albanian 
Prime Minister Edi Rama. For-
eign interventionism defi ned. 
Rama recently suggested that 
Kosovo and Albania would 
unify if the European Union 
rejects Albania’s EU member-
ship. Regional instability de-
fi ned.
   The foreign interventionist 
policy executed by the US left 
and right over the past seven 

decades has resulted in an 
American-initiated international 
mess. President Trump (and 
Bernie Sanders and Rand Paul 
for that matter) had it correct, 
that the US must end its med-
dling in foreign countries. This 
is not a left or right issue for 
Macedonians as people on the 
left (myself included), centre 
and right are defending our 
country and our very existence, 
just as any other nation would. 
To discuss political partisan-
ship as the overarching goal in 
this issue is akin to discussing 
what our favourite colour is.

The State Department takes 
direction from its boss, the 
President. For whichever rea-
son you choose, President 
Trump, be it to fulfi ll a cam-
paign promise, to end the 
wasting of millions of US tax-
payers’ dollars trying to imple-
ment a Soros-run government 
in Macedonia (Judicial Watch 
has fi led a lawsuit to this end), 
to allow democracy and con-
stitutional law to be upheld in 
Macedonia, to follow the basic 
fundamentals of human rights 
and decency and end the at-
tempts at denationalization of 
an age-old nationality, or to 
end an Obama/Hillary policy 
and implement your own, be-
cause you are the President, is 
up to you. But, it must be done. 
Immediately.

Bill Nicholov, President
Macedonian Human Rights 

Movement International
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59th ANNUAL

Sunday, August 6th, 2017
United Macedonians Ilinden Park 

 21351 Highway 12, Scugog, ON
 Live music from Sonja&Oliver BAND 
Admission $10 per person. Children under 12 free

Dancing | Macedonian Food  | Children’s Playground | Vendors 

For info: 416-988-8596  info@unitedmacedonians.org

The United Macedonians Organization of Canada
invites you all to join the

MACEDONIAN NATIONAL DAY
I L I N D E N

ILINDEN PICNIC
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J I M  VA S I L E V S K I
S a l e s  M a n a g e r

 Formula Honda
Tel: 416-754-4555 Ext. 2704

Fax:  416-754-9465
E-mail: jim@formulahonda.com
Web:    www.formulahonda.com

TONY STOJANOVSKI
 e-mail tony@formulahonda.com

work # 416-754-4555  x2708
cell   # 416-428-7007

BILL BEKAROVSKI
Sales&Leasing Consultant

Cell: (416) 999-1237
tel: (416) 754-4555 Ext.2022

bill@formulahonda.com

Certified Pre-Owned 2016 Honda Pilot EX-L 
NAVIGATION ALL WHEEL DRIVE ACCIDENT FRE AWD

Price: $43,950  Kilometers: 21,850

Pre-Owned 2015 Dodge Grand Caravan LOW KM! BLUETOOTH 
CANADA VALUE PACKAGE! FWD Minivan/Passenger Van

Price: 17,995 Kilometers: 35,147

Pre-Owned 2015 Ram 1500 
BIG HORN LOW KM LIKE NEW!! 4x4 Truck

Price $33,995   Kilometers:  18,592

Pre-Owned 2015 INFINITI Q60 SPORT ALL WHEEL 
DRIVE LEATHER AWD

Price $35,850  Kilometers: 37,300

Certified Pre-Owned 2015 Honda Civic Sedan 
TOURING NAVIGATION LOW KM! FWD Car

Price $20,951  Kilometers: 23,125

Certified Pre-Owned 2014 Honda Accord Sedan EX-L 
LEATHER HEATED SEATS FWD Car

Price $22,995   Kilometers:42,671

Certified Pre-Owned 2013 Honda Fit LX BLUETOOTH 
FUEL EFFICIENT! FWD Car

Price $12,995   Kilometers:64,428

Pre-Owned 2009 Volkswagen Tiguan 2.0T LOW KM 
FUEL EFFICIENT ALL WHEEL DRIVE AWD

Price $12,695  Kilometers: 75,536
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Многу ми е жал 
за јубилеј

ТАНАС ЈОВАНОВСКИ

Сум пишувал повеќепати 
порано за употребата на 
странски (англиски) зборо-
ви во печатените медиуми 
како и електронските во 
Макеонија, а исто така и во 
секојдневниот живот меѓу 
нас во пошироко Торонто но 
и воопшто во дијаспората. 
Кога од нашата татковина 
доаѓаат поканети гости од 
Македонија но и туристи или 
пак во посета на свои блиски 
овде ни советуваат да ги 
учиме децата да го збору-
ваат нашиот мајчин јазик – 
македонскиот. Благодарност 
за нивниот бесплатен совет. 
Добронамерен.  Но тоа не е 
така едноставно.   Најголе-
миот број од децата со свои-
те родители и со дедовците 
и бабите тоа и го прават. 
Зборуваат македонски. Не 
секогаш без мешавина со 
англиски зборови. Сепак, тоа 
е тоа.  
   Оваа моја колумна е наме-
нета за еден збор кој често во 
нашите говори се употребува 
и злоупотребува. Зборот е 
ЈУБИЛЕЈ. Верувам дека не 
е оригинален македонски. Го 
има во голем број на други 
јазици меѓу кои и во фран-
цускиот и во англискиот.  
Здружението на пензионе-
рите во Македонија слват 
седумдесет годишен  јубилеј 
од основањето – се вели во 
нивно соопштение! Зошто е 
70 годишен  јубилеј? Ако тоа 
е така тогаш зборот јубилеј 
не вреди ни за пет пари. И 
еве зошто: Јубилеј е збор кој 
се употребува кога се слави 
нешто величенствено, нешто 
неповторливо, нешто што 

се случува во широки рам-
ки. Еве едно објаснување 
од Речник на македонскиот 
јазик од Зозе Мургоски: го-
дишница од настан, педесет 
годишен јубилеј. Пошироко 
објаснување се наоѓа пре-
ку google каде се вели дека 
зборот потекнува од јобел од 
хибру (еврејски) јазик и значи 
слава, прослава, а во модер-
но време значи специјална 
прослава и се наведуваат 
годишнините 25, 50...
   Во овој весник пред 30 го-
дини беа објавени текстови 
објавени во австралиски вес-
ници во кои 75-годишнината 
на брачна двојка од едно 
битолско село преселени 
во Австралија беше имену-
вана Јубилеј. Тој брак беше 
именуван за јубилеј бидејќи 
е реткост, голема реткост 
брачна двојка заеднички да 
влезе во стотата деценија од 
животот. Многумина од нас 
ниту ја достигнуваат возрас-
та од 75 години живот. Од 
друга страна во никој случај 
не може и не смее да се име-
нува за јубилеј било каква 
трагедија во широки размери 
како цунамито во Индискиот 
Океан, инцидентот во Черно-
бил, големи временски непо-
годи...
   Англиската кралица Елиза-
бета Втора која оваа година 
го прославува деведесет и 
првиот роден ден пред 16 го-
дини славеше 50-годишнина 
на тронот на Кралството Ве-
лика Британија. По тој повод 
таа на голем број истакнати 
општественици од Британија 
но и од светот им оддаде 
признанија и плакети за ак-
тивности на полето за подо-
бра иднина на сите нас. Меѓу 
сите нив беше и нашиот Луи 

Темелковски кои доби при-
знание за комунална дејност 
на локално ниво. Таа 50-го-
дишнина на монархињата 
беше именувана јубилеј.
   На крајот и едно прашање: 
дали ако настанот, славата 
или прославата го наречеме 
јубилеј, дали тоа воопшто ќе 
го зголеми значењето на на-
станот? Мојот одговор е – ни 
во кој случај. Значењето на 
прославата е во  суштината 
на предметот. Зборот годиш-
нина (аниверзари) е сотве-
тен збор за одбележување 
на прослави од секаков ранг 
и вид, но исто така и за тра-
гедии. 

П.С. Деновиве на една ма-
кедонска телевизија во ин-
трвју со член на оркестарот 
на Тумбао Салса Бенд беа 
употребени меѓу другите и 
следните два зборови: ком-
парираме и лимитирано. 
Каде се изгубија или пропад-
наа македонските зборови 
споредуваме и ограничено?                                                                                                                                      
                                                                                                                                                

Македонска Заедница

1) Living in Estonia there are 
25.2% Russians, in Latvia 
33% Russians and in Lithua-
nia there are 10% Russians. 
Those Russians living in 
these countries do not have 
any human rights. NATO and 
the European Union are not 
saying anything to Estonia, 
Latvia and Lithuania, so why 
are they involved in Macedo-
nia?
Because they want to Al-
banize the Republic of Mac-
edonia and have openly told 
Macedonia to change its 

constitutional name. This is 
hypocrisy not democracy.
 
2) Името на Македонија 
не ни е добиено на 
референдум за да се 
решава на референдум.
 
3) There are Roma people 
residing all over in the world. 
The only country in the world 
is the Republic of Macedo-
nia where the Roma have 
schools and mass media in 
their own mother tongue. 
Can anybody tell me in which 
other country in the entire 
world do the Roma people 
have human rights except in 

Macedonia?
 
4) In 1991, Macedonia want-
ed to become a member of 
the United Nations but the 
UN rejected the Macedonian 
application.   The president 
of Macedonia, Kiro Gligorov, 
was told that if he wanted to 
enter the United Nations he 
would have to enter not as 
Republic of Macedonia but 
as Former Yugoslav Repub-
lic of Macedonia.
In 1992, the European Union 
told Macedonia they would 
have to change their con-
stitutional name in order to 
become a member country. 

Also, NATO told Macedonia 
the same thing.
I wonder what kind of  or-
ganizations they are, telling a 
country to change its name!
George Nicholov

Readers Corner

Танас Јовановски

Претседателот на Републи-
ка Македонија Ѓорге Иванов 
деновиве (18 април) е под 
силен притисок и од внатре 
и од надвор да му даде ман-
дат за формирање влада во 
Македонија на Зоранчо Заев, 
лидер на СДСМ кој коалици-
ра со албанските политички 
партии во Македонија и има 
обезбедено 67 пратенички 
места во Собранието на Ма-
кедонија. Како што е познато, 
владејачката ВМРО-ДПМНЕ 
ги доби изборите кои се одр-
жаа на 11 декември минатата 
година со 51 пратеник, недо-
волен број за да се форми-
ра мнозинска влада. Потоа 
претседателот Ѓорге Иванов 

мандат за формирање влада 
му понуди на ССДСМ пре-
дводена од  Зоранчо Заев. 
Во меѓувреме на виделина 
излезе ТИРАНСКАТА ПЛАТ-
ФОРМА со која се бара не 
само двојазичност на цела-
та територија на Македонија 
туку у промена на знамето, 
промена на химната, двоја-
зичност на банкнотите... и 
уште нешто: Албанците да 
бидат учесници во прегово-
рите за спорот со Грција за 
името. Господе Боже! Со-
чувајне!  И покрај сето тоа 
Заев формира коалиција со 
албанските партии без око 
да му трепне. И покрај тоа 
што овие барања излегоа 
во јавноста после изборите. 
Токму таа е причината зошто 
претседателот не му дава 
мандат на Зоранчо Заев да 
формира влада. Токму за-
тоа стотици илјади граѓани 
на Македонија секојдневно и 
низ сите градови и села про-
тестираат за зачувување на 
унитарноста на Македонија, 
за зачувување на Македо-

нија каква што ја знаеме и 
каква ја знае светот.
   Претседателот Ѓорге Ива-
нов по излегувањето во јав-
ност на албанската платфор-
ма изрази загриженост и со 
писмо до сите релевантни 
европски институции им ја 
објасни новососдадената 
ситуација во Македонија. Се 
чини дека и покрај тоа при-
тисокот кон претседателот 
Иванов не престанува. Ко-
алицијата на опозициските 
партии предводена од СДСМ 
и Зоранчо Заев ги добиле 
изборите и имаат доволно 
пратенички места за форми-
рање влада. Се чини дека за 
европјаните бројот на прате-
ници е поважен од волјата 
на избирачите! Дали изби-
рачите ќе гласаа за опози-

циските партии ако за време 
на изборната кампања беше 
промовирана и албанската 
платформа скроена и потпи-
шана во Тирана со помош 
и благослов на албанскиот 
премиер Еди Рама?
   Ѓорге Иванов е човекот кој 
има мандат да ги штити маке-
донските интереси и Уставот 
на Република Македонија. 
Европските емисари, би-
рократи, пробисвети и кои ли 
не други одат во Македонија 
во името на пријателството и 
посредништвото, а не го при-
знаваат ниту името на Маке-
донија – вашата земја, оваа 
земја, вашите граѓани...Баш 
прави пријатели на Македо-
нија!  Гости како Данајците.
   Во 2001 година албанските 
терористи  и’ објавија војна 

на Македонија и тогашниот 
шеф на НАТО Џоррџ Роберт-
сон изјави дека Македонија 
има право да се брани. Два 
дена подоцна  истиот тој  
Робертсон албанските те-
рористи ги нарече борци за 
човекови права! Следеше 
Охридскиот рамковен дого-
вор кој многумина, во кој се 
вбројувам и јас го оценија 
како катастрофален за Ма-
кедонија.  Потпишан со по-
средници странци. Како од 
тоа да не научивме ништо, 
пред скоро две години во Пр-
жино, село некаде близу до 
Скопје беше потпишан уште 
еден катастрфален договор 
кој донесе голема  омраза 
во граѓанството и нестаби-
лност за нашата земја.  Со 
Специјалното обвинителство 

формирано во Пржино една 
жена (Катица Јанева) стана 
кралица на македонското 
судство, помоќна од Собра-
нието на Македонија, таа 
гони, таа истражува, таа об-
винува и таа ослободува. Да 
се надеваме дека никогаш 
повеќе нема да дозволиме 
странци да одлучуваат за 
судбината на нашата татко-
вина.
   Денес кога го славиме 
третиот ден од Христово-
то воскресение го славиме 
и воскресението на маке-
донскиот дух, ја славиме 
љубовта на стотиците илја-
ди граѓани на Македонија 
кои протестираат секој ден 
против разнебитувањето на 
Македонија, а го славиме и 
јунакот со м.кој има храброст 
да им се спротивстави на 
сите оние одвнатре и одна-
двор  кои сакаат да ја избри-
шат Македонија од картата 
на светот.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ЃОРГЕ ИВАНОВ НЕ ПОТКЛЕКНУВА НА ПРИТИСОКОТ

Иванов 
претседател со м.

Факти за Македонија
- 1821 г., 2 август: Рускиот цар Александар И Павлович побарал лично да се 
сретне со Анатолиј Зографски, јеромонахот од Македонија". 

- 1854 г.: Јордан Хаџи Константинов - Џинот во дописка до Цариградски вест-
ник": ... За старите наши словенски ракописни книги ако ги бевме собрале пред 
35 години од нашата Македонија и да ги турневме во едно книгохранилиште, ќе 
имавме една бројка од околу 150.000 ракописи".

- 1857 г., 3 април: Официјалното писмо од Министерството за надворешни рабо-
ти на Британската влада: Господине Џон Блант, Ве известувам дека сте избран 
да бидете назначен за британски вицеконзул во Скопје, Македонија". 

- 1860 г., август: Архимандритот Венедикт, митрополит на Пелагониска епар-
хија, поставен од Цариградската патријаршија, на битолската црковноучилишна 
општина и дозволил да отвори македонско училиште.

- 1870 г., 1 јуни: Во весникот Македонија излегува напис Еден глас за сите Маке-
донци".

- 1879 г.: Тук Болгарите се подигравает сос нас и вртат вода на своја вуденица 
заедно сос црнокапецот Натанаил, куј што е Маќедонец, ама повеќе тегли на 
булгарско" - Ѓорѓија М. Пулевски, за време на Кресненско македонското воста-
ние.

- 1879 г.: Ѓорѓија М. Пулевски ја објавува стихозбирката Македонска песнарка". 
- 1889 г., 6 јануари: Објавен е Уставот на Македонското еснафско друштво во 
Пловдив
- 1888 г., јануари: Осумнаесет ученици се исклучени од настава во Бугарската 
гимназија во Солун, бидејќи не можеле да работат на бугарски јазик". Дел од нив 
се и Даме Груев, Петар Поп Арсов, Димитар Мирчев...
Дејан Трајкоски
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Дали навистина сакаш Божја  
помош во животот? Дали си 
во состојба да одредиш што 
можеш да постигнеш  сам во 
животот?  Честопати луѓе-
то велат: “Јас сакам да сум 
успешен“. Но ова е многу 
широк поим. Успешноста не 
подразбира само  правилен 
избор на напредокот и успе-
сите туку, пред се’ - созна-
вање на тоа што Господ сака 
од нас.. 

Гледано од духовна, рели-
гиозна, страна поимот “успех“ 
може да биде дефиниран 
како “постанување личност 
како што Бог сака да бидеме 
– исполнување на Неговата 
волја“. Светото Писмо- Би-
блијата ни кажува дека мно-
гу успеси започнуваат со 
правилното поставување на 
нивната цел. На пр.: во по-
сланието до Евреите (13:5) 
ни покажува дека нашата 
цел не треба да биде: “сре-
брољубието и богатството“. 
Тука апостолот не вели “не ги 
сакаје парите“. Напротив, тој 
ни напомнува  нашиот живот 
да не биде управуван исклу-
чиво од желбата за парите и 
богатството. Со други зборо-
ви, ако твојата идеја за успех 
се темели на богатството по-
веќе отколку што е потребно, 
ти ќе се чувствуваш сигурен 
но, ќе ја промашиш основ-
ната цел. Вистински напре-
док е постанување сличен на 
Христа така што правејќи ги 
Неговите приоритети и наши. 

Примери од Библијата
Што се подразбира под пои-
мот “цел“? Дали е тоа наме-

ра, цел или смисла кон која ја 
насочуваме нашата енергија, 
желба и напор? Највисока-
та цел ќе не мотивира да го 
усмериме целиот наш живот 
кон нејзино исполнување. 
Во Светото Писмо Господ 
ни дал примери на луѓе со 
специфични намери. Како 
што тие работеа кон целта, 
така Он секогаш им даваше 
сигурност дека е со нив и им 
обезбедуваше средства за 
исполнување на истата. 
Ное е еден пример од оние 
кои ја вложија целата своја 
енергија кон исполнување на 
неговата цел. Така, Господ го 
упатуваше да направи брод и 
му ги обезбеди сите градеж-
ни материјали и сите потре-
би. Освен тоа целта што Ное 
ја постави беше исклучиво 
Божја наредба – изградба на 
брод за да се зачува цивили-
зацијата. 

Пророк Давид е уште еден 
пример. Тој се спротивстави 
на Голијат кој ги убиваше 
божјите луѓе. Бидејќи во на-
градата за убиството Фили-
стинскиот џин беа вклучени 
царската ќерка и големото 
богатство (1Цар. 17:25), не-
кои луѓе мислеа дека Давид  
влезе во борба заради лични 
интереси. Но зборовите не-
гови кажуваат дека неговата 
решеност беше поттикната 
заради прославување на Се-
моќниот Бог (1 Цар: 46 – 47). 

Еден од најцелисходно оп-
ределените личности во 
Библијата е највозвишениот 
апостол Павле. Тој не беше 
некој кој го губи времето туку 
имаше неодолива смисла и 
намера, упатство и  обврска. 
Пред да биде преобразен во 
верата беше познат фарисеј 
по име Савле од Тарс – агре-
сивен непријател на Црквата, 
правејќи се што можеше за 
уништување на христијаните 
и бришење на името Хри-
стово. Набрзо откако беше 

спасен, бидејќи Светиот Дух 
слезе врз него, го посвети 
за извршување на Божјата 
служба: “... веднаш почна да 
проповеда во синагогите за 
Исуса дека е Он Син Божји“ 
(Дел Ап. 9, 20). Во тој момент 
кога тој беше спасен и обра-
тен во верата ја смени и цел-
та во животот. Така од голем 
гонител на христијаните ста-
на гласноговорник за Христа 
и Неговото воскресение кај 
многу народи. 

Потоа во книгата Дела  Апо-
столски   (13:3) се вели дека 
Црквата го испрати Павла на 
неговото прво мисионерско 
патување. Господ му одреди 
задача да го утврди светот 
со непобитната вистина за 
Евангелието на Господа Ису-
са Христа. Несомнено е дека 
тој побара од Бога да му от-
крие начин како широко и 
ефикасно да комуницира со 
народот. Во неговата мисија 
беа опфатени големи кул-
турни и стопански центри  од 
тоа време така што пораката 
бргу ќе се рашири насекаде. 
Неговата намера беше најпр-
во да придобие помалу групи 
на луѓе и прво нив да ги утвр-
ди во вистината, а потоа лес-
но ќе се рашири Евангелието 
меѓу останатите. Овој при-
мер на апостолот ни кажува 
и нам дека кога и ние ќе се 
определиме на Богоугодни 
цели Господ би ги поместил 
и небото и земјата да ни ово-
зможи да ги постигнеме. 

Павловата првенствена 
цел би требало да биде и 
наша
Која беше Павловата цел 
што го мотивираше во живо-
тот? Таа беше запознавање 
на Христа (Фил. 3: 8-11), и 
со таков степен на знаење 
да се повини на желбите на 
Синот Божји. Светото Писмо 
ни вели дека Господ ја има 
истата намера и со нашиот 
живот: “Оти оние кои ги по-

зна порано нив ги определи 
да бидат слични во образот 
на Неговиот Син, та Он да 
биде првороден меѓу мно-
гуте еднородни браќа“ (Рим. 
8: 29). Со други зборови, 
Господ неопходно сака и 
нашите мисли да бидат како 
Христовите.  Павле се по-
истовети со оваа намера и 
сите свои сили ги усмери кон 
тоа оставајќи се друго (Фил. 
3: 13-14). Целта на апостолот 
беше многу јасна: тој сакаше 
да ја почувствува во својот 
секојдневен живот истата чу-
десна сила која го воскресна 
Христа од гробот; тој сакаше 
да се раководи според Све-
тиот Дух и да Му служи на 
Бога; и сакаше да постигне 
максимум од своите духовни 
потенцијали. 

Павле беше определен на 
оваа цел па дури и по цена на 
животот. Во посланието до 
Филипјаните (3:12) тој вели: 
“Не дека веќе достигнав со-
вршенство туку, се стремам 
не би ли го достигнал она 
за кое Христос ме воздигна 
(достигна) мене“. Зборот “се 
стремам“ значи продолжува 
да биде ревносен. Со други 
зборови, Павле беше апсо-
лутно исполнителен – по 
секоја цена – да Го запознае 
Синот Божји. Дека нависти-
на било така не’ уверува со 
текстот и содржината на не-
говите посланија напишани 
до Римјаните, Галатјаните, 
Ефесјаните, Филипјаните, и 
сите други негови посланија. 
Сите тие посланија содржат 
чудни откровенија и сваќање 
на христијанскиот живот кои 
Господ не ги открил на никој 
друг. Преку нив се гледа дека 
Господ го исполни неговиот 
живот како што самиот свети 
апостол Павле сакаше – да 
Го запознае Бога и неустра-
шиво да Му служи. 
 И покрај фактот дека Павле 
енергично ја исполнуваше 
поставената цел, тој исто 

така пишуваше за тоа колку 
е важно да се разбере зна-
чењето и задоволството од 
сето тоа независно од по-
следиците. Тој пишува: “Ова 
го велам не поради немање, 
бидејќи се научив да се за-
доволувам со она што го 
имам. Знам да живеам и во 
скудност, знам да живеам и 
во изобилство; научен сум на 
се’ и секако, и сит да бидам, и 
глад да трпам, и во изобилие 
да сум, и во немање. Се мо-
жам преку Исуса Христа Кој 
ме крепи.“ (Фил. 4: 11 – 13). 
На прв поглед овие зборови 
можеби звучат контардик-
торно кон идејата за постиг-
нување целта. Дали тоа по-
дразбира дека треба да се 
трудиме над нашите можно-
сти за да го постигнеме? Не, 
не е потребно. Тоа може да 
се исполни и со нашиот жи-
вот но истовремено треба да 
веруваме дека Господ упра-
вува со нашите срца – целта 
е поставена и ќе работам на 
нејзино исполнување и по-
стигнување. 

Според предходно реченото 
неопходно е да се потсетиме 
и на “старите добри денови“ 
што на некои луѓе им чини 
задоволство. Но, неверувам 
дека некој денес би се вратил 
на читање книга со запалена 
свеќа кога имаме струја или, 
дали некој би перел алишта 
со триење на даска кога има 
машина!? Ниту, пак, ќе се 
вратиме на машина за пишу-
вање ако имаме компјутер. 
Ние треба да бидеме многу 
благодарни што Господ не ни 
бара надокнада за тоа што 
ни ги направи едноставни ра-
ботите што денес ги имаме. 
Затоа сосема е можно да би-
деме крајно задоволни со тоа 
што го имаме во моментот па 
дури и додека сме во процес 
на барање , испитување и 
движење кон одредена цел 
што Господ ја има за нас. 
  

Некои веруваат во тоа дека 
Библијата никаде не вели 
дека ние треба да поставу-
ваме цел во животот. Тоа е 
погрешно. Напротив, никаде 
Господ не вели стагнирајте и 
стоите каде што сте. Свето-
то Писмо постојано зборува 
за растење во благодатта 
и запознавање на Нашиот 
Господ Исус Христос (2 
Петр. 3: 18) На пример:Дали 
си задоволен со тоа колку 
моментално знаеш за Би-
блијата? Несомнено дека 
Бог оставил во срцето на 
секој верник извесна потре-
ба за глад и жед за Неговот 
Слово. Затоа велиме дека 
таквото мислење е парадокс: 
нашата врска со Бога може 
да донесе вистинска полнота 
и задоволтство дури и во мо-
метот кога се соочуваме со 
незадоволство – копнеж за 
повеќе знаење, продлабочу-
вање, подобро разбирање на 
Неговиот начин и разбирање 
на вистинската блискост со 
Него за се’.
 
Некои луѓе неправилно ве-
лат дека поставувањето 
цел не се однесува за нив. 
Напротив, тоа се однесува 
за секое Божјо чедо. Твојот 
Небесен Отец има намера 
со твојот живот и планира се’ 
најдобро за тебе. Он е задо-
волен ако ти напредуваш во 
што Он те повика да бидеш и 
во она што треба да го извр-
шуваш. Ако твоите намери и 
приоритети се во согласност 
со Божјите и ти ја постави 
твојата цел во согласност со 
Неговите закони, тогаш Он ќе 
ти направи прекрасни нешта 
во животот. 

КЛУЧОТ НА УСПЕХОТ

Прота-ставрофор 
ИЛИЈА ДОНЕВ

И Папата  се молеше за Македонија, 
признавајќи не’ под уставното име

3 мај 2017
- Да  се помолиме на пресве-
та Дева Марија за мир, по-
мирување и демократија во 
таа земја. И да се помолиме 
за сите земји што поминува-
ат низ сериозни тешкотии, 
а во овие денови особено 
мислам на Република Маке-
донија - порача поглаварот 
на Римокатоличката црква 
во воведниот дел од своето 
обраќање.

Овие зборови на папата 
Франциск доаѓаат само три 
дена по инцидентот во маке-
донското собрание, каде што 
беа повредени пратеници, 
полицајци, демонстранти, 
новинари и други лица. Овој 
настан се смета за кулмина-
ција на досегашната поли-
тичка криза, која трае речиси 
три години.
Но што значи споменување-

то на Република Македонија 
од папата во неговата молит-
ва, и тоа под нашето устав-

но име? Највпечатливиот 
момент од обраќањето на 
папата Франциск, кое може 

да се проследи преку видео 
на Интернет, е што тој не на-
рече Република Македонија 

иако Ватикан ја нема 
признаено Македонија 
под уставното име. Во 
официјалниот препис 
од говорот, објавен на 
интернет-страницата на 
Светиот престол, сепак 
стои референцата „по-
ранешна југословенска 
Република Македонија“, 
иако самиот папа Фран-
циск не рече така, туку 
го користеше уставното 
име на нашата земја - 
Република Македонија. 
Ако се направи ана-
логија со значењето и 
тежината што ја имаат 
изјавите во меѓународ-
ното јавно право и, во 
тој правец, спомену-
вањето на Република 
Македонија под нејзи-

ното уставно име од страна 
на поглаварот на Римокато-
личката црква, може да се 

извлече и заклучок дека, спо-
ред теоријата на меѓународ-
ното право, папата и Ватикан 
де факто ја признаа нашата 
земја под нејзиното уставно 
име - Република Македонија.
Ваквиот гест, секако, може 
да се протолкува и како под-
дршка од Ватикан за опстоју-
вање на државата, нејзиниот 
унитарен карактер и специ-
фиките на мултиетничност. 
До толку повеќе што изјавата 
на папата доаѓа во период 
на длабока политичка криза 
и високо ниво на тензии во 
државата. Инаку, минатата 
година, по катастрофалните 
поплави во Скопско, папата 
испрати телеграма со која 
изразува сочувство до се-
мејствата на загинатите и 
донира 50 илјади евра пом-
ош за настраданите во оваа 
природна несреќа.
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FOR ALL OF YOUR 
REAL ESTATE NEEDS!

Stage | Lease | Buy | Sell

CONTACT ME FOR MORE INFORMATION ON OUR LISTINGS AND SERVICES!

Pepi Tolkovski
Sales Representative

AIMCGI NEIGHBOURS REALTY

pepi@aimcgi.com 416.951.2504 

155 Winges Rd Unit 9 Vaughan, Ontario   L4L6C7

@pepisoldit 

www.simplifyinghomebuying.com

LET PEPI HELP YOU SIMPLIFY YOUR 
REAL ESTATE PROCESS!

5 STAR CUSTOMER 
EXPERIENCE GUARANTEED!

Well versed in 
Toronto and the GTA!

Trilingual in English, Macedonian and Serbian
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Банкет за реновирање на црквата 
Св. Недела -27 мај 2017

На 27 мај 2017 година ќе се одржи традиционалниот банкет што 
секоја пролет го организираат управите на МПЦ Св. Недела од 

Ејџекс.
Банкетот има за цел прибирање средства за препокривање на 

црквата, 
реновирање на скалите и тоалетите. 

Истиот ќе се одржи во голема сала на МПЦ Св. Климент Охридски во 
Торонто.

Почетокот е во 7 часот навечер

Цена 50 долари со богата вечера

Ќе уживате во весела македонска музика, разновидни алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, а ве очекува и богата лотарија.

За повеќе информации јавете се во црквата 
Св. Недела на тел број: 905-426 -5355 

Женската секција од МПЦ Св. Недела  предводена од претседателката Нина Весели-
новска зеде активно учество во одбележувањето на велигденските празници

За време на Велигденските празници бројни македонски верници ја посетија црквата 
Св. Недела 

Амбасадорот на Република Македонија во Канада неговата Екселенција Тони 
Димовски неодамна ја посети македонската православна црква Св. Недела од Ејџекс 

при што оствари средби со Црковното раководство предводено од претседателот 
Славе Бунтески. 

На средбата македонскиот Амбасадор се интересирал за работата на оваа 
македонска православна црква, а тема била и претстојната прослава на 150 

годишнината од независноста на Канада каде што нашата македонска заедница во 
Канада и Република Македонија ќе имаат значајно претставување на 6-ти август во 

Отава.
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UNITED MACEDONIANS ORGANIZATION OF CANADA
6A-170 The Donway West, Suite 214

Toronto, ON, M3C 2J2 

Founded 1959

BY GEORGE SOROS FUNDED NGO’S 

BY U.S AMBASSADOR JESS BAILY

Assisted by USAID, Ambassador Baily diverted millions of US 
taxpayers money to fund the destabilization of Macedonia:

- Funded opposition leftists media.
- Funded Leftists political parties.
- Funded Leftists NGOs.
- Funded Soros Open Society NGO. 
- Funded protests that resulted in the destruction of Public and 
Private property. 
- Funded attorneys to represent illegal migrants.
- Threatened Macedonian Court Officials.
- Exerted pressure on Constitutional Court judges.
- Involved with fraudulent election process, pressured the SEC 
to change results.
- Direct communication with the Albanian terrorist attack in 
Kumanovo on May 9, 2015. 
- Threatened Macedonian police to force them to let the 
terrorists to go free. 

BY THE U.S. STATE DEPARTMENT

COLOURED REVOLUTION FUNDED BY SOROS NGO’S, 
USAID, AND U.S EMBASSY IN SKOPJE

Vandalized President Ivanov’s 
Office

SDSM President Zoran Zaev 
Vandalized Building

 Vandalized Skopje Buildings & Monuments

DECEMBER 11, 2016 ELECTION
Prior scheduled elections for April 24th and June 5th, 2016 were 
postponed to give SDSM time to improve its low ratings.
Zoran Zaev and SDSM still lost the December 11th election.
The protocol established by the EU called for Macedonian and 
Albanian parties with the most seats to form the government. At 
least sixty-one (61) seats are required to form a majority.
VMRO-DPMNE and Democratic Union for Integration were to 
form the government.
A foreign embassy intervened at the last hour to block VMRO & 
DUI from forming a government.

Party                                           Seats
VMRO-DPMNE coalition                                      51
Social Democratic Union coalition                       49
Democratic Union for Integration                         10
Besa Movement                                                    5
"Alliance for the Albanians" coalition                     3
Democratic Party of Albanians                              2

THE TIRANA PLATFORM – POST ELECTION 
ENGINEERING

-Drafted by Albania’s Prime Minister Edi Rama and his 
Government.
-Signed January 7, 2017 by Macedonian Albanian Parties to 
Albanize and dismantle Macedonia.
-Macedonian Albanian parties will support a coalition 
government only if their platform is accepted.
-Citizens of Macedonia were not given the chance to vote on 
the Tirana Platform.
-Tirana Platform is foreign meddling in Macedonia’s domestic 
affairs and violates its Constitution.

Albania’s Prime Minister 
Edi Rama with Leaders of 

Macedonian Albanian Parties 
discussing the Tirana Platform

Rama said Albania & Kosovo 
will unite.

ZORAN ZAEV & SDSM ACCEPT THE TIRANA 
PLATFORM

-Formed an illegitimate majority of 67 seats with the support of 
3 Macedonian Albanian parties.

-Zaev demanded President Gjorge Ivanov to give him the 
mandate to form the government.
-Zaev’s claim that 700,000 citizens voted for change is a lie.
-1,200,000 people voted on December 11, 2016, but not one 
person voted for the Tirana Platform. 
-Zaev’s acceptance of the Tirana Platform violates Article 308 of 
Macedonia’s Criminal Code which states:
Endangering the independence
A citizen of the Republic of Macedonia, who places the Republic 
of Macedonia in a
position of subordination or dependence in relation to some 
other country, shall be
punished with imprisonment of at least five years.

PRESIDENT GJORGE IVANOV PROTECTS THE 
CONSTITUTION

 Macedonian President Gjorge Ivanov sent a letter to EU mem-
ber-states, NATO's secretary-general, and the country's strategic 
partners - the US and Turkey which says.
"Instead of the elections helping us exit the crisis and allowing 
us to focus on the urgent reform priorities, we again found our-
selves in a deep political crisis. Under the tutorship of Edi Rama 
three of the four parties of Macedonian Albanians, with 18 out 
of 120 members of Parliament, drafted a platform for Albanians 
in the Republic of Macedonia. The Tirana platform now serves 
are a precondition to form a Government in Macedonia. It is a 
post¬election document adopted in a foreign country in the office 
of a foreign politician under the tutorship of the Prime Minister 
of a foreign country. This platform jeopardizes the sovereignty 
and independence of the Republic of Macedonia and puts it in a 
subservient position or position of dependence under a foreign 
country. Implementation of this platform would include changes 
to the Macedonian Constitution that would endanger the unitary 
character of the country, and it violates the Ohrid Framework 
Agreement, which regulates inter¬ethnic relations. It is dis-
criminatory against other ethnic groups in Macedonia, putting 
one of them in a privileged position. The Tirana platform has a 
destabilizing effect and increases inter¬ethnic tensions in the 
Republic of Macedonia"

"Given that it has the character of an ultimatum and blackmail, 
this platform has brought us in a stalemate that is difficult to exit. 
I made my decision not to designate a mandate holder based 
on Article 84, item 1 of the Constitution, and I will not do so with 
anybody who negotiates on a platform that blackmails the Mace-
donian people, endangers the unitary character of the state, its 
sovereignty and independence. As President, I'm duty bound to 
respect the Constitution and the laws, and to protect the sover-
eignty, territorial integrity and independence of the Republic of 
Macedonia. I have informed Commissioner Hahn and high rep-
resentative Mogherini of my positions and I called on them to 
publicly condemn and renounce the platform, as an act of inter-
ference in the internal affairs of a sovereign country and a step 
that destabilizes us further and opens us to internal political, in-
terethnic and possibly geo¬political influences."

MACEDONIA’S CITIZENS REJECT THE 
TIRANA PLATFORM

- Citizens Initiative for a United Macedonia formed to protect the 
sovereignty and unitary character of Macedonia.
- 51 consecutive days of protests by hundreds of thousands of 
citizens in cities and towns across all of Macedonia.
- Macedonians living in Britain, Germany, France, Holland, 
Belgium, Switzerland, Sweden, Italy, Malta, Australia, United 
States and Canada join the protests.  

April 28, 2017

THE DESTABILIZATION OF MACEDONIA
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Support the Macedonian Orthodox Church 
St. Arhangel Michael, 

Phoenix Arizona.
Вашите чекови испратете ги на адресата/ Cheques paybale to:

MOC Saint Archangel Michael 22815 W Sierra Ridge Way   
 Wittmann Arizona

 85361-8774 USA

Let it be known that Canadian-Macedonian brothers and 
sisters gave from their heart, to help a Macedonian Orthodox 
Church, named “Saint Archangel Michael”, in distant Arizona, 

USA., This being second Macedonian Church in the Southwest 
AMERICAS. Without your help we were still be in the dirt.  

 Even though there are documented around 250 families of 
Macedonian descent in Phoenix, a lot fewer are active 

In the Church, and still we have moved from, a lot left out by 
the neighborhood and basically used as dumping ground to 

beautiful Church today.
We are still in construction stage as we need to equip the 
kitchen, with commercial A1 exoust system, make-up air 

Couple Refrigerators, couple sinks, after that we can install the 
insulation and drywall ceiling, paint install lights

Flooring and lights will be about last for insight. Parking lot with 
parking lights, asphalt pavement, and this is   what the Church 

needs.

April 28, 2017
THE DESTABILIZATION OF MACEDONIA

WHO IS ZORAN ZAEV?
Corrupt politician Zoran Zaev asks Strumica businessman for 
bribe. 
 https://www.youtube.com/watch?v=zeRdm2s-nJE
Zoran Zaev tries to blackmail former Macedonian PM Nikola 
Gruevski with wiretapped materials.   
https://www.youtube.com/watch?v=CdpYUUEHW64

ZORAN ZAEV - A CRIMINAL OFFENDER

ZORAN ZAEV AND SDSM CARRY OUT A COUP IN 
PARLIAMENT

- Thursday, April 27, 2017, SDSM Members of Parliament try 
to forcibly remove current Speaker Trajko Veljanovski from his 
Speaker’s Chair.
- SDSM and the smaller Albanian parties were determined 
to break Rules of Procedure of the Assembly, Article 80, 
Paragraph  2, to illegally elect their own Speaker after the 
session of Parliament offi cially ended 
- There were no votes counted by SDSM and the Albanian 
parties to ‘elect’ Talat Xhaferi as Speaker.
- Ali Ahmeti, Branko Manoilovski, and other Members of 
Parliament were in the hallway when the coup took place, which 
means that Xhaferi was chosen with less than 60 MPs, without 
counting and announcing the votes.
- Then they sang the Albanian National Anthem in the 
Macedonian Parliament. 

CITIZENS STORM PARLIAMENT TO STOP COUP

A large crowd of citizens stormed Parliament and entered the 
hall adjacent to Parliament where members of SDSM, DUI, 
BESA and the Alliance were congratulating each other. 
Zoran Zaev’s personal security guard pulled out his gun and 
pointed it at people which provoked the citizens and escalated 
into physical confl ict.  Does SDSM carry guns into Parliament? 

U.S EMBASSY, JOHANNES HAHN, FEDERICA 
MOGHERINI RUSH TO RECOGNIZE ILLEGALLY 

‘ELECTED’ SPEAKER

- Recognition only serves to infl ame the situation.
- Macedonian citizens will not accept the coup.
- Macedonia’s citizens will decide their future regardless of 
external interference.

SOLVING MACEDONIA’S EXTERNALLY CREATED 
CRISIS

- President Trump said in his inaugural speech that, “We will not 
get involved in other countries' domestic affairs.”   

- Macedonia’s citizens are now aware of the Tirana Platform 
and can decide by voting on it.  

Immediate elections is the solution for 
Macedonia, rather than post-election 

engineering, and foreign embassies meddling 
in the internal affairs of Macedonia, and the U.S 
and E.U rushing to recognize a Speaker ‘elected’ 

by way of a Coup.

UNITED 
MACEDONIANS 
ORGANIZATION 

OF CANADA

Македонска Радио 
Програма 

Обединета 
Македонија

Секоја сабота од 9-10 наутро на
 CHKT AM 1430

Тел. 905-265-2197
dimovskid@rogers.com
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Јустинијана (Јанка) Каневчева
Јустинијана (Јанка) Каневчева била големата и един-

ствената љубов на Гоце Делчев

Јустинијана (Јанка) Кане-
вчева (11 јуни 1878 – 3 март 
1920) е македонска револу-
ционерка и учителка, деец 
на Македонската револуцио-
нерна организација. Додека 
била учителка во Скопје, за-
едно со велешанката Љуба 
Ќупева и стружанката Славка 
Чакарова формирале женски 

кружок таканаречен „Света 
тројка“, во кој извесно вре-
ме дејствувала и Амалија 
Примџанова. Тие извршува-
ат повеќе задачи кои им се 
доверени од Организацијата.
Јустинијана или Јанка Ка-
невчева е родена на 11 јуни 
1878 година, во Охрид. Уште 
како дете, нејзините родите-

ли се преселиле во Софија, 
каде таа се школувала, завр-
шила гимназија и студирала 
филозофија. Како гимна-
зијалка, младата охриѓанка 
се запознала преку Климент 
Шапкарев со Гоце Делчев, 
кој додека престојувал во 
Софија, станал чест гостин 
во домот на родителите на 
Јанка.
Во 1900 година, Јустинија-
на (Јанка) Каневчева, била 
назначена за учителка во 
Скопје. Во тоа време, Славка 
Чакарова, идната сопруга на 
Никола Пушкаров кој раково-
ди со Месниот револуционе-
рен комитет во Скопје била 
назначена за секретарка со 
задача да ја раководи шиф-
рираната коресподенција и 
да ги посетува затворите и 
конзулатите. Славка заедно 
со македонските учителки и 
револуционерки, охриѓанка-
та Јанка Каневчева и веле-
шанката Љуба Ќупева, идна 
сопруга на македонскиот ре-
волуционер Владимир Руме-
нов од Крушево, формирале 
женски кружок таканаречен 
„Света тројка“. Извесно 
време со нив дејствувала и 
Амалија Примџанова, идна 
сопруга на македонскиот 
револуционер и војвода Кли-
мент Шапкарев.  
Јанка активно била вклучена 
во македонското револуцио-
нерно движење и како членка 
на женското друштво „Света-
та тројка“ извршувале повеќе 
задачи што им ги доверувала 
Внатрешната организација. 
Заедно со другите учителки 
и учители таа учествувала 

на вежбите за стрелање кои 
ги изведувале за време на 
излети во околината на гра-
дот, а истовремено под обле-
ката пренесувале и оружје за 
четите. Додека преку ден ги 
учеле децата, во вечерните 
часови пренесувале пораки 
и ги криеле револуционери-
те по кои трагале турските 
власти.
Јанка Каневчева секој 
распуст го поминувала во 
Софија, кај своите родите-
ли. во 1900 година, таа уче-
ствувала со Делчев, Ѓорче 
Петров и Борис Сарафов 
во неупешниот заговор за 
киднапирање на Никола Ге-
шов, син на Иван Евстратиев 
Гешов, еден од најбогатите 
граѓани на Бугарија во тоа 
време. Бидејќи семејството 
на Гешов заминало за Париз, 
оваа замисла не била спро-
ведена.
Во Софија, Јанка заедно со 
Гоце правела и бомби.
Пријателството меѓу млада-
та и убава охриѓанка и апо-
столот на македонската ре-
волуционерна борба набрзо 
прераснала во љубов. Иако 
Гоце не ги криел своите чув-
ства, освен најблиските, за 
нивната романтична љубов 
другите многу малку или во-
општо не биле запознаети. 
Тие што ја знаеле нивната 
тајна подоцна ќе раскажат 
дека „Јанка често му испраќа-
ла на Гоце тегли со компот во 
хотелот "Батемберг" во цен-
тарот на Софија каде што 
тој секогаш престојувал по 
напорните крстосувања низ 
Македонија“.

Додека Гоце Делчев крста-
рел низ Македонија и ги 
обиколувал четите, против-
ниците на Македонската ре-
волуционерна органзација и 
на апостолот на македонска-
та револуционерна борба, 
преку медиумите почнале да 
се шират лажни гласини дека 
бил убиен. Јанка која од вре-
ме на време е информирана 
од куририте на Гоце дека е 
здрав и жив, каде е и кога ќе 
дојде, преку писмо датирано 
од 8 февруари 1902 година 
бара од софискиот весник 
„Дело“ да се демантираат 
гласините за наводното уби-
ство на Делчев. Истовреме-
но, со надеж дека тоа ќе се 
објави, таа во писмото бара 
да не се дознае од каде е и 
кој ја испраќа информација-
та.
Гласините дека Гоце бил 
убиен повторно се шират 
кон крајот на 1902 година, 
меѓутоа овојпат Јанка не ја 
демантира информацијата 
зошто Гоце бил заедно со 
неа во Софија.
Загрижен за предвременото 
востание Гоце се припрема 
да замине на пат за Солун на 
разговори со Даме Груев. По 
празниците, пред да замине, 
Гоце доаѓа кај Јанка на прош-
тална вечера, на која таа му 
предава за престојното вос-
тание црвено востаничко 
знаме на кое сама извезла 
лав и фигура на девојка која 
ја претставува Македонија. 
Истовремено таа му пода-
рува убав Божиќен подарок, 
елек кој ќе го чува од студот 
додека крстари низ Македо-

нија.
По разделбата со Јан-
ка, истата вечер Гоце се 
сретнал и со својот близок 
пријател и соборец Михаил 
Герџиков, на кого му рекол 
дека ќе се обиде да го спре-
чи востанието зошто народот 
не бил спремен и вооружен, 
а во такви услови востание-
то би било вистинска клани-
ца. Како да ја претчуствувал 
својата смрт, Гоце натажен и 
загрижен, со солзи во очите 
на крај го прегрнал својот 
пријател и му рекол:
„Ако се случи нешто со мене, 
ако ме убијат, има две нешта 
за кои милсам–татковината и 
Јанка. Чувај ги и двете. Ако 
некогаш, подоцна, се родат 
некакви чувства меѓу тебе и 
Јанка, бидете благословени“.
Јустинијана (Јанка) Каневче-
ва за смртта на Гоце на 4 
мај 1903 гидина кај Баница, 
разбира неколку дена подо-
цна. Единствената љубов на 
Гоце, Јанка, облекува црнина 
која ја носи наредните годи-
ни.
Војводата на Македонската 
револуционерна организа-
ција Михаил Герџиков го 
исполнил аманетот на Гоце. 
Тој ја зел Јанка да работи 
за него, а откако се родиле 
чувства меѓу нив, Герџиков и 
понудил брак на Јанка. Годи-
на дена потоа, на Михаил и 
Јанка им се родила ќерката 
Магда.
Јустинијана (Јанка) Каневче-
ва починала релативно мла-
да, на 3 март 1920 година, од 
туберкулоза.

Македонски Легенди

Калашите, потомците на Александар Македонски, 
Пакистан ги призна како посебна верска и етничка група!

Калашите, кои тврдат дека 
се потомци на војниците на 
Александар Македонски, со 
векови живееле во изолација 
во Пакистан. Сега ова мала 
заедница коначно е призна-
та како посебно верска и 
етничка група. Тие сега ќе 
можат да се изјаснуваат како 
Калаши на првиот попис во 
Пакистан што се одржува по 
20 години!
Калашите  се мала етничка 
група која живеат на планин-
ските области на Хиндукуш, 
на границата меѓу Авгани-
стан и Пакистан. Нивната 
земја (воедно со онаа на ну-
ристанците) се нарекува Ка-
фиристан (земја на неверни-
ците) бидејќи тие со векови 
упорно одбиваат да го при-
фатат исламот.  Кон крај на 
19 век дел од нив се приси-
лно ислиманизирани, но, над 

половина население сеуште 
јавно ги спроведува старите 
индо-ариевски култови.
Со векови, членови на анти-
чкото племе Калаши, кои жи-
веат во далечните планински 
предели во северозападен 
на Пакистан, беа заштитени 
и заборавени од надвореш-
ниот свет. Оваа заедница 
кој уште ја именуваат и како 
Румбор, Бумборет и Бирир, 
ја населуваат долината Ка-
лаш поделена на три помали 
долини Рукму, Мумурет и 
Бири по течението на реки-
те Алингар, Печ, Ланда Син 
и Кунар. Тие се групирани 
во повеќе села Дрош, Свер, 
Калкатак, Беор, Ашурат, Ји-
нират.
Физичкиот изглед на Кала-
шите ја прави оваа етничка 
група уникатна, единствена и 
несвојствена за целиот овој 

поширок регион.  Тие имаат 
посветол тен на кожата, пла-
ви очи и светла плава коса. 
Тие ги спроведуваат старите 
пагански верувања, ритуали 
и богови, а јазикот наречен 
Khalasha е различен од оние 
кои се говорат во околината. 
Тие имаат богата култура и 
традиција, а еповите, љубов-
ните песни демонстрираат 
во голема мера автентична 
мудрост и човечко искуство.
Калашите се сметаат себеси 
за директни потомци на вој-
ниците на Александар Маке-
донски, кои пред повеќе од 
2.300 години поминале низ 

регионот. Тие го викаат Алек-
сандар Маќедон (од Маќедо-
нија), кој во својот поход кон 
Индија во 327 година пр.н.е. 
дошол во Кафаристан и на 
стратешките места основал 
населби и војнички стражар-
ници во кој оставил дел од 
своите трупи. Пред замину-
вањето Александар оставил 
аманет на своите војници да 
ја чуваат територијата до не-
говото повторно враќање од 
Далечниот исток и притоа да 
не ја менуваат својата вера, 
традиција и култира.
Калашката заедница, која 
денес брои околу 4.000 луѓе, 

имаше можност во текот на 
22 вековната изолираност 
да го сочуваат својот посе-
бен јазик, вера и начин на 
живеење. Меѓутоа, Пакис-
танската влада долго време 
им го  негираше правото на 
Калашите да бидат признати 
како посебна етничка заед-
ница.
Односот на Пакистан се сме-
ни во април годинава кога 
регионалниот суд во градот 
Пешавар и официјално ја 
призна оваа заедница како 
посебна етничка и верска 
група. Тие сега ќе можат да 
се изјаснуваат како Калаши 

на првиот попис во Пакистан 
што се одржува по 20 години. 
Вазир Зада (32 години) е чо-
векот кој со години се борел 
да го оствари својот сон и со-
нот на заедницата да бидат 
признати како посебен иден-
титет. Тој стои зад петиција-
та за признавање на Калаши-
те. Како што ќе изјави Зада 
„веста се проширила низ 
селата како оган и луѓето се 
многу среќни. Дури и мусли-
манските соседи се среќни.“ 
Тие велат „нашите браќа 
сега добија идентитет“, дода-
ва Заба, наведувајќи притоа 
дека сега ќе ги добијат сите 
права и обврски како што ги 
имаат другите заедници во 
Пакистан. 
Половината од Калашите кои 
не наликуваат на ниту една 
друга заедница во Пакистан. 
практикуваат форма на анти-
чки Хиндуизам со влијание 
на пагански верувања. Тие 
прославуваат верски празни-
ци со музика, игри и алкохол 
кои сами го произведуваат. 
Нивните ритуали вклучуваат 
мажени жени да бегаат за 
други мажи, како и момчиња-
та да имаат сексуален однос 
со која било жена што ќе ја 
изберат кога ќе достигнат 
пубертет. Други ритуали 
вклучуваат жртвување десе-
тици кози.

Македонска нација
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Apartments for senior citizens 55+
-Fully renovated one bedroom suites with full kitchen and 

bathroom with shower stall especially designed for seniors,
 -balcony or patio walk out

-monthly meal plan available (breakfast, lunch and dinner)
-Subsidy available upon request and availability

-Outdoor parking available
For more information please call Zlatka Cokov or 

Margarita Donakovski at 416-755-9231
ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com or 

MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

850 O’ Connor Drive
Toronto On M4B 3L6

The 75th Annual Macedonian Open is around the corner!
 Register online now before we are sold out!!!

 https://macedonianopen.com/
 Or 

Call Zlatka ext. 100 OR Margarita ext. 101 at:  (416)755-
9231 to reserve your spot!

Zlatka Cokov at:  
zcokov@canadianmacedonianplace.com

Experience One Of Canada’s Longest 
Running Golf Tournaments

TUESDAY, 

JULY 4TH, 2017

The Ladies auxiliaries visit at CMP
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ТУЃИНЦИ ВО СВОЈАТА ЗЕМЈА
By Stoian Kochov, 

Translated and edited by 
Risto Stefov ,

 rstefov@hotmail.com
April 30, 2017 

Ја зеде в раце излите-
ната капа и се сврте сожа-
ливо, чиниш сака да каже: 
“Погледни ме, човеку, и сле-
ди ме во мислите, сакам да 
видиш какви се патилата на 
моите земјаци, да се увериш 
сам, кога ќе го слушнеш шу-
мот од врвежот на патилата. 
Ќе поминеме со мислите низ 
она што се дишело во јами-
те на веков, да видиш дали 
тие патила имаат мерило... 
Оти таа тајна ќе ја однесам 
в гроб. Тоа сега ме мачи во 
остатокот на годините...” 

Чекаше извесно време, 
да не кажам јас, па ме праша: 

- Што забележувате, 
мистер, во вашето патеше-
ствие? - клепкајќи со избле-
дените сини очи и пак продо-
лжи без да чека одговор. 

- Дали гледате дека од 
оваа земја и веков капнат, 
испепелен, кинисува и си 
оди. Кинисуваат луѓето по 
светот и си одат, а на крај 
кога си оди сé од едно живеа-
лиште и птиците одлетуваат. 
Остануваат бреговите голи и 
нешто од човекот на тие ве-
кови... 

Останува просторот 
нем и подивен, останува жи-
лавиот живот за сите нив кој 
се уште стражари на својата 
земја, што ги имаат сите до-
стоинства и недостојни на 
елински чувства и свест... 

И сега, кога гледам 
дека сé повеќе заронувам 
во длабината на веков, чув-
ствувам сé поостра болка 
од вешта рака. Кога велам 
вешта рака, мислам на онаа 
рака што замавнува и го про-
гонува човака. Оти, за да се 
уништи човекот воопшто не е 
потребно тој да се убие. Се 
постапува така, чиниш му се 
подронува животот, изгону-
вајќи го од својата земја и тој 
почнува полека да умира. 

По извесно време, како 
да му го подјадува нешто 
и неговиот род и така сé си 
умира. И ако се подразмисли 
човек, само малку ако се раз-
мисли, ќе почувствува во тоа 
прогонство едно копнеење, 
а тоа не е така осетно, но е 
мошне жестоко. 

Сигурно многу поже-
стоко, отколку кога би се 
убил човекот со пресуда. Тоа 
би било убиство. Ама оној 
другиот начин, тоа е еден 
вид бавно задушување, тоа 
е осудување на изгонетиот 
човек на подолга и поболна 

носталгија... 
Ете, за тие луѓе, за таа 

земја, сакам да ти отворам 
муабет. 

Му ја подадов раката 
и му реков: - “Маи неим ис 
Џим”. 

Си ја наведна главата 
и како да ме замоли: 

“Ајде, Џиме, ако сакаш 
да ѕирнеш низ пукнатините 
на нашиот живот. Ќе видиш 
дека за сите нив тој един-
ствен живот е изгубен... Оти 
што и да зборуваат Историо-
дифистите, во мојата преста-
ва толку е зацртана оваа 
земја, тие изгонети луѓе, што 
не можам да ги избришам од 
мислите.” 

Го почувствував не-
говиот бол и знаев од татко 
ми, дека тие луѓе ги понесе 
некаква бура и, чиниш, се 
истуркани камења од надој-
дена вода што лежат покрај 
брегот на реката, така и тие 
луѓе катадневно ги истуркува 
некаква сила и така остану-
ваат немоќни, неможејќи ни-
когаш да влезат во текот на 
животот. 

Тоа се тие Македон-
ците, што ги нарекуваат 
Славјано - Македонци што не 
станале Турци, што добиле 
сега нови имиња и комплет-
на топоономастика, јазик и 
со илјадници послужиле за 
размена за еден заскитан 
Грк по таа нивна Пондија и 
Црно-морските брегови, а 
подоцна, тој Грк треба да го 
докаже неговото постоење 
во оваа земја... 

И сега, по логиката на 
законот, “Елинската држава 
ќе опстане само ако е нацио-
нална чиста”. Тогаш многу 
од нив кои не сакаат да се 
елинизираат, кинисуваат во 
страдања и несреќи по све-
тот. Кинисуваат по својата 
патека по која животот не им 
бележи ништо. 

И, ете, секој од нив има 
животна приказна, проткаена 
од патилата на животот, та 
сега ја носи, излитена, про-
ѕирна, испарталена... 

Тие трагаат по животот 
како слепите самоилови вој-
ници и некој допрва го поч-
нува тој живот, ќе прашаш, 
зошто? 

Строг е законот што им 
налага да си ја остават своја-
та земја. Строг дотолку што 
тој народ стана скитачки, од-
делен од другите луѓе и секој 
момент животот може да им 
суди како што сака. 

Ете, живеачката нив-
на, далеку од нивната земја, 
пушта корени, длабоки и 
широки сé повеќе, а сега на 
старост се враќаат како пре-
морени птици да умрат на 
својата земја. 

Така ми рече и Мистер 
Крис Корин, “Дојдов да ум-
рам на својата земја” и сето 
ова ми го зборуваше на ан-
глиски. 

Сакав да го прашам, но 
тој веќе се сврте кон шалте-
рот да слуша. 

- Така, така, си го бара-
те селото, а него го нема! - му 
рече човекот од полицијата 
во Лерин, пред сите нас што 
чекавме за разни инфорна-
ции. 

- Што барате таму? 
Таму нема што да се најде, 
освен урнатини и пустелија, 
-продолжи. 

- Не, не, тоа постои! - 
настојуваше старчето. 

- Тоа се вика В’мбел. 
Ако го нема, тогаш, вие сте го 
прекрстиле. Тоа имаше маке-
донско име како и јас, - одго-
вараше престрашено Мистер 
Крис, а човекот од полиција-
та продолжи да бара низ 
црвеникавите линии на кар-
тата. Во главата на Мистер 
Крис рој мисли: 

“Ох, сега веќе сум на 
татковата земја. Одамна са-
кав да се најдам тука под тие 
покриви... Си припомнувам 
кога ќе се рашуркаше тој про-
летен дожд и тој ѕун излиен 
како од илјада ведра, подго-
нен од ударите на громот и 
шумниот тресок од бурната 
струја, нé успиваше на рого-
зината мојата мајка, а кога ќе 
станевме по слабините иша-
рени од дебелите р’жанични 
плетенки. 

Колку сакам да влезам 
уште еднаш во мојот двор: ќе 
бидам опкружен со она што 
го добив при раѓањето, со ин-
тимноста на набабрените ѕи-
дови, а на крајот на ѕидот да 
ја видам таа престара фурна 
од каде го вадеше мајка ми 
топлиот леб и не ситеше.

Покрај летниот чардак 
кага јаболкницата, чиниш, е 
натоварена со снег со своите 
гранки истурени во просто-
рот. 

Колку е убаво човек да 
се зарие во тој цут и да се за-
сити за миг од медениот вкус, 
од вкусот на својот двор, оти 
тој е негов и само негов и за 
тоа дојдов.” 

Гледајќи на неговото 

избраздено лице, сфатив 
дека тагата што го принуди-
ла на ова доаѓање во својата 
земја е многу голема. 

Веков го поминал во 
очекување и како орел со 
скршени крилја сака уште ед-
наш да го поздрави сонцето; 
живееше во надеж дека еден 
ден ќе се врати. 

И туку, одеднаш, чове-
кот од шалтерот извика: 

- Но-о, Мистер Корин, 
тоа да не е во Југославија 
или Бугарија или Албанија, 
оти таму има такви имиња, а 
вие го барате во Грција. 

- Јес! - малку налутено 
одговори старчето. 

- Јас тука сум роден, но 
вие го викате сега М о с х о 
х о р и. 

- Па така кажи човеку! - 
му одговори полицаецот. 

Посакав да го придру-
жувам, оти ми остави впе-
чаток, тој Мистер Крис што 
се радуваше како дете. Ми 
причинуваше задоволство, 
а сето негово држење ме 
потсетуваше на мојот татко 
и кога стигнавме во селото 
В'мбел ми рече: 

- Јас тука имам покојни 
родители, - рече вадејќи од 
колата надгробни плочи на 
кои пишуваше:

 
БОЖИН КОРЕНОВ
1856-1952 г.
ЉУБА КОРЕНОВА
1860-1948 г.
 
- Одамна сакав да им 

се оддолжам на моите ро-
дители, оти тие со години ме 
чекаат-рече, кога ги постави 
над гробните мермерни пло-
чи. 

- А вечерва, ние ќе тре-
ба да го прославиме нашето 
доаѓање. Ќе треба да запали-
ме толку голем оган во оваа 
темница колкав што беше 
тогаш кога тука гореа сите 
огништа, а по огнот доаѓа и 
човекот. Ние во оваа земја 
немаме знаме да се вее, ниту 
наша ѕвезда која треба да не 
води, но затоа силните огно-
ви се рамни на сето тоа... 

И, навистина за тие 
луѓе, огнот беше повик за 
таквата радост, за средбата 
со тие што отидоа со руси 
коси и кадифени очи, а сега 
се во длабока зрелост и 
најубавото од нив го искуба 
туѓината. Таа туѓина како ду-
шегризница во глувите и дол-
ги години што се тркалаат и 
само трагите можат да се 

одмерат во нивната душа... 
Стоевме покрај сил-

ниот пламен што се нишаше 
од ветерот ту лево, ту десно, 
а низ црната ноќ продираа 
гласови и доаѓаа околу огнот 
луѓе насмеани и задоволни 
од тој висок пламен, чии ис-
кри се растураа низ темни-
цата и важеаа како повик. Си 
припомнувам: околу Мистер 
Крис Корин, сите го викаа - 
Ристо Коренов, а тоа старче 
во кое радоста се зали во 
неговите гради, не се воздр-
жа... Пееше толку убаво што 
јас сега кога се припомнувам 
уште сум под тој впечаток. 

Во муграта од далеку, 
гледаме ни доаѓа астиномот 
Кириос Платанос Андонакис, 
а по него македономахот 
Крлес Петру, штрбав и со 
црни мустаци. Беше свиткан, 
со вовлечена глава во раме-
ниците, исклештен. Непоми-
рливо и злобно гледаше во 
нас. Тој мислеше дека само 
со такво држење ќе го дока-
же своето големо патриотско 
гесло. 

- Вие Славофоните, 
како да не знаете колку има-
те право во оваа земја. Вие 
Мистер Крис..., а и ти Мистер 
Џоне, што си се смешал со 
нив и со овие огнови?... - не 
запраша иронично Кириос 
Платанос. 

- Вие со тоа што стори-
вте, дури и покојните сакате 
да ги предизвикате во оваа 
стара Елада. Вие гледам и 
во прогонството не забора-
вивте на таа славјанштина. 
Но по законот должен сум 
само да кажам: да се изгаси 
огнот и пепелот да се закопа. 
А надгробните плочи да се 
извадат и да се препишат и 
тоа: 

(ТЕОФИЛОС РИЗОПУ-
ЛУ и АГАПИ РИЗОПУЛУ) 

- Вие можете вашите 
родители да ги прекрстувате, 
моите не!-му одговори Ристо 
Коренов. 

- Уште еднаш ви ве-
лам, во името на законот! 

- Јас во чест на моите 
покојни ви велам дека ќе про-
тестирам пред целиот свет. 

- Вие го прекршивте 
законот, -рече Кириос Плата-
нос, -а за тоа се оди в затвор, 
но бидејќи сте туѓоземци, ќе 
ве молам да се извадат овие 
споменици и да се напишат 
на грчки и англиски, а Петрос 
Боцарис, Георгиос Минопу-
лос и сите други од селото 
што избегаа, кои ве придру-

жуваа вечерва, да им се суди 
по законот. Однапред можам 
да кажам за тежината на 
казната. За таквите е остро-
вот -Лерос. 

По овие зборови воз-
будливо се одзва Петре Бо-
чваровски. 

- Рековте на Лерос, 
господине Платане. Таму е 
подобро отколку во својата 
земја да живееш како туѓи-
нец. Тоа за човекот е срамно. 

- Господине! Еј, госпо-
дине! Јас сум Ристо Коренов, 
осуден на прогонство, а сега 
што пеам, тоа е моја болка. 
Не е лесно, господине Пла-
тане, да изберете само една 
таква вечер во седумдесетте 
години. А за ноќеска да би-
дам толку слободен, госпо-
дине Платане, требаше да 
имам туѓо државјанство. Да 
се оттуѓам... А и сами вие 
знаете колкаво е вашето про-
клетсво-рече и му покажа на 
урнатините и на празнотија-
та. Знаете колкава е тежина-
та на злото што го истуривте 
врз нашиот живот. И кој ќе ја 
измери?... Незнам, ќе бидете 
ли пак вие што се прогласу-
вате за големи заштитници 
на човештвото..., вие што 
во нашата сопствена земја 
не правите труѓинци? Ова 
е едно мое големо утро, го-
сподине Платане, и во оваа 
вечер си ја видов судбината 
како тече по вашето строго 
корито, по овие патишта ос-
тавени од нас отуѓените, што 
не прошива тага таму нека-
де... и сега гледам, луѓето ги 
нема, чиниш избегаа од крик 
и татнеж тежок, во ова време 
ново... 

Јадосливо се искашла 
и замолкна. 

Мене страсно ми се са-
каше да стапам во расправа 
со тие наречени господари, 
но несовршеното знаење на 
јазикот, ме задржуваше. 

- Вие Мистер Крис не-
мојте многу да забележува-
те! Тоа ќе ви пречи на ваше-
то патешествиие. 

- А вие, Мистер Џоне?... 
- Јас дојдов само да 

ги видам луѓето и земјата на 
мојот татко... 

- Не ви дозволувам... 
- Токму така, господине 

Платане, зошто, навистина, 
сега станавте господари на 
ова наша земја!
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Генералниот Конзул на Р.Македонија во Торонто 
д-р Јовица Палашевски 
ги посети Македонците 

во Виндзор

Генералниот конзул д-р Палашевски оства-

ри посета на Виндзор, каде оствари бројни 
поединечни средби со претставници на ма-
кедонската заедница, а воедно ја посети ма-

кедонската црковна општина св. Никола каде 
се обрати пред  присутните 

на официјалниот пролетен 
ручек.
За време на посетата и оства-
рени средби со македонската 
заедница им беа соопштени 

најновите случувања во РМ, а воедно беа 
искористени и за одговарање на оделни пра-
шања од нашите иселеници и прибирање 

на сугестии за реализирање на идните 
активности. Исто така, ја искористи 
приликата да им ја додели Благо-
дарницата за особен допринос кон 
зачувување на македоскиот иденти-
тет, култура, традиција и религија на 
управата на црковната општина св. 
Никола предводена од Претседате-
лот Мендо Колевски. 
Контактите со македонската заедни-

ца во Канада се на дневна основа и тоа 
ќе се зачува и во идното работење на 

Генералниот конзулат во Торонто. Осо-
бено во наредниот период, Генералниот 
Конзулат ќе настојува на зголемување 
на бројот на пријави за издавање на 
нови патни исправи (пасоши).
Управата на македонската православна 
црква Св. Никола од Виндзор изразува 
огромно задоволство од посетата на 
Генералниот Конзул д-р Јовица Пала-
шевски во чија што шест беше органи-
зирамн пролетниот ручек со претставни-
ците на македонската заедница во овој 
пограничен канадски град. 

Генералниот Конзул Јовица Палашевски му ја врачува благодарницата на претсе-
дателот на црковната управа Мендо Колески - доделена  на МПЦ Св. Никола

за придонесот на црквата и заедницата низ годинитеа по повод лубилејот 25 
години независна Р.Македонија

LITURGIJA NA PREDOSVETENI DAROVI VO 
VINDZOR

Na  5ti april, 2017 godina, na denot koga go slavime svetiot ma~enik 
Nikon po~ituvanite oci, od Kanadskoto namesni{tvo na Makedonskata 
Kanadsko-Amerikanska Eparhija otslu`ija Liturgija na predosveteni 
darovi. Na liturgijata ~inona~elnuva{e arherejskiot namesnik Protojerej-
stavrofor Trajko Bosoevski vo sosle`enie so sve{tenikot  doma}in 
Protojerej-stavrofor D-r Aleksandar  Mustenikov, i protojereite Mitko 
Popovski, Goce Despotovski, Konstantin Mitrovskii  i Angel  Stan~ev. 
Po liturgijata blago~estivite hristijani od na{ata parohija priredija 
bratska trpeza na qubovta.
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Гатанки
Воздухот го создава, жи-

вее без тело, слуша без уши, 
зборува без уста (ехо)

Со едно огниште цел свет 
се грее (сонце)

Околу куќа оди, во неа 
влегува, а ништо не фаќа 
(сонце)

Има четири нозе и плеќи, 
а не може да оди (стол)

Црвен дедо заклучен седи 
(вино)

Во едно буре две сорти 
вино (јајце)

Бел чаршав цела земја 
покрил (снег)

Баба зева, дедо виси 
(бунар и кофа)

Прво ќе го дадеш, а потоа 
ќе го држиш (збор)

Син вир дно нема (огле-
дало)

Ако ме употребиш ќе 
бидеш ти, ако ме изгребеш 
тогаш ќе бидеш никој (огле-
дало)

Тебе ти припаѓа, а други 
ти го користат (име)

Црн арап на врата виси 
(клуч)

Секогаш доаѓа, но нико-
гаш не останува (утре)

Долг Тодор без коски (чад)
Немам ниту рамена, ниту 

грб, а носам голем товар 
(мост)

Бесна кучка в гора лае 
(секира)

Од куќа до куќа оди, а 
внатре не влегува (улица)

Заби нема ама каса (зима)
Црно јаже по земја се 

влече (мравки)
Тело и зборови има, а 

уста и глава нема (книга)
Ум дава, а не зборува 

(книга)
Сама ум нема, а на друг 

му дава (книга)
Секој плаче за него, а ни-

кој не оди со него (мртовец)
Тој што го купува не го 

употребува, а тој што го 

употребува не го гледа 
(мртовечки сандак)

Цел живот е врзана, а 
кога ќе ја пуштат, ја носат на 
колење (лубеница)

Шарена, шарена, со рака 
не се фаќа (змија)

На една нога седи, а срце-
то и е во главата (зелка)

Сама баба куќа носи 
(желка)

Сив сокол под земја лета 
(плуг)

Црно тури, а црвено изва-
ди (железо)

Напред оди, назад не се 
враќа (време)

Колку што ги правиш, 
толку зад себе ги оставаш 

(траги)
Бела погача на ќерамиди 

виси (месечина)
Таа беше тука уште кога 

постана светот, а цела се 
појави пред еден месец 
(месечина)

Кожата му е црна, срцето 
му е бело (костен)

Околу дрво оди, а во него 
не влегува (кора)

Главата в гора, опашката 
в море (река)

Никнува во гора, пат сама 
прави, штом море ќе сретне, 
во него се дави (река)

Дење и ноќе патува без да 
застане (река)

Забавна

 ► Жените не го сакаат комунизмот, затоа што 
говорниците ги започнуваа говорите со: ,,Другари и Дру-
гарки’’,а не - ,,Дами и Господа’’.

 ► Бракот е најсигурен пат до осаменоста.
 ► Подобро е три убави денови да бидеш чекан, 

отколку цела година наковална.
 ► Биди господар на својата волја, а слуга на 

својата совест.
 ► Хуморот е најздрава и најпрекрасна особина.
 ► Не е важно да бидеш прв, туку да учествуваш.
 ► Културата не е надомест, туку клуч на животот.
 ► Жената најубаво мириса кога нема ни капка парфем.
 ► Она што најмногу придонесува за осаменоста во оваа земја е телевизијата. Се-

мејството се собира ,,насамо,,.
 ► Среќата е содржина во човековиот карактер.
 ► Толку често се зборува за мајчиниот јазик, а никогаш за татковиот. Тоа е затоа што 

таткото имал помалку да каже.
 ► Колку вреди нештото ќе го дознаеш само тогаш кога ќе го изгубиш.

Ташко Кубановски

В и ц о в иАфоризмите на 
Ташко Кубановски Што значи стабилност за 

Американците, а што за 
Македонците? 

Стабилност на американски:
– Колку и неспособен да 
изберат за претседател, жи-
вотот на мнозинството луѓе 
останува СТАБИЛЕН!
Стабилност на македонски:
– Колку и да се влошува жи-
вотот на мнозинството, тие 
СТАБИЛНО гласаат за исти-
те неспособни политичари 25 
години!

Македонци во рајот 
Одат двајца Македонци пред 
портите на рајот. Господ им 
вели:
– Добредојдовте во рајот. 
Овде не морате да се грижи-
те за работа, затоа што ра-
бота нема. Овде не морате 
да се грижите ниту за пари, 
затоа што и пари нема.
Едниот Македонец му вели 
на другиот:
– Абе пријателе, ова било 
исто како во Македонија.

Ракомет
Трпана му вели на Трпе: – 
Бирај или јас или ракометот?
Трпе: – Ќе размислам 90 ми-
нути.

Светлана
Охриѓанец на скопјанка: – 

Светлана! Светлана! Свет-
ланааа !!! 
Не се викам Светлана! 
А мор’ светлана на колана ги 
остаи запалени!

Изреки
Премин
Ние не можеме како што тре-
ба да преминеме од зима во 
лето, а не па во ЕУ.
Одговор
Додека да им одговорам 
на сите на Skype, Gmail, 
Facebook, Twitter, Whatsapp, 
Viber, Sms, дојде 2018 годи-
на.
Денешно време
Денешните чупиња ко ќе ос-
тарат на своите внуци ќе му 
велат:
– Ехх деца порано баба ви 
каква риба беше.. по 200 
лајкој на слика имав.
Сонови
Ако твоите сонови не те пла-
шат, не се доволно големи.
Интернет
Вчера немав интернет, па 
седнав со моите во дневната 
соба. Фини луѓе.
Жени
Многу жени имаат намера да 
го променат мажот, но кога ќе 
го променат веќе не го смета-

ат за привлечен.
Купувач
Ако купувач е секогаш во 
право, зошто тогаш не е сè 
бесплатно?
Пензионер
Македонија – земја во која 
подобро е да си пензионер, 
отколку вработен.
Среќа
За да сте среќни со еден маж, 
треба многу да го разбирате 
и малку да го сакате. За да 
сте среќни со жена, треба 
многу да ја сакате и воопшто 
да не се ни обидувате да ја 
разберете.
Живот
Животот е тежок, но потешко 
е да го живееш.
Предвидување
Предвидуваат дека светот ќе 
пропадне. Ако сакаш да пре-
живееш дојди во Македонија, 
ние сме 100 години назад.

Црната овца
Ако се издвојувате од сре-
дината ве нарекуваат црна 
овца, но во суштина тоа и не 
е така лошо
Не е црната овца различна, 

туку сите бели овци се 
исти.

Jana Burčeska: “I want to make Macedonia 
great again”

Jana BurCeska is closing off her preparations for the Eurovision Song Contest 2017, where she 
will represent Macedonia. After a streak of bad results, she is eager to get a good result. “I want to 

make my country great again, at Eurovision.”
“We are almost ready”, Jana tells us during Eurovision in Concert. “We rehearse and rehearse, it 
is the mother of all knowledge. How it will look, everyone wants to know, but everyone needs to 

stay patient.”

Dance Alone 
Jana Burčeska 

Take out my hair, wash off my make-up
It’s gonna be a one-man show
I got a feel good infactuation

And I’m the only one who knows
I will dance alone wherever I am

The rhythm follows
I will dance alone, I’m lost in the sound

Of no tomorrow
I let the pavement be my catwalk
Oh, bring the fire on, feel the heat
And all I need to keep on moving

Is the sound of my heartbeat
I will dance alone wherever I am

The rhythm follows
I will dance alone, I’m lost in the sound

Of no tomorrow
I let it go

I, I, I let it go wild
I let it go

I, I, I let it go

I will dance alone wherever I am
The rhythm follows

Take me to places that I’ve never been
Show me the faces that I’ve never seen

I will dance alone wherever I am
The rhythm follows

I will dance alone, I’m lost in the sound
Of no tomorrow (I will dance alone)

I let it go
I, I, I let it go wild

I let it go
I, I, I let it go wild

I let it go
I, I, I let it go wild

I let it go
I, I, I let it go wild

I be dancing on my own
Wishing you could hold me close

BRAIN STUDY: IF YOU CAN READ THIS YOU 
HAVE A STRONG MIND



Страница 37May 05, 2017 Крстозбор



Страница 38 May 05, 2017Македонска Заедница

Душан/Шан Нечески, единствениот мајстор за изработка на секаков 
вид опинци за народни танци: македонски, српски, шопски, црногорски, 

хрватски, далматински, шумадински, шестински и др.

Бара наследник на занаетот
Сите заинтересирани за откупување, учење и продолжување на 

опинчарскиот занает јавете се на тел. број:  416-693-4039.
Опинчарскиот дуќан располага со два модела калапи за разни дајови 

(ножеви со машина со кликер).
Најдобро е да имате ортак во овој занает кој може да биде ваш 

фамилијарен член. 
Дуќанот се наоѓа во Пикеринг.

Доколку Ви се потребни 
квалитетни опинци за 
вашите играорни групи 

јавете се кај Душан/Шан.
Почетната цена за еден 

пар опинци е $50 и 
нагоре во зависност од 

големината на стапалото.

Најдобриот  Опинчар 
во Северна Амерка 

Душан Нечески 
бара наследник на 

занаетот

S h a n  N e c e s k i
1980 Liverpool Rd - Unit Garage, 

Piskering, On L1V 1W5
Phone: 416-693-4039

Fax: 905-509-4246
sneceski@hotmail.com

www.shanshoes.com

НАПРАВИ САМ

          Во оваа рубрика НА-
ПРАВИ САМ ќе може да се 
запознаете како да направи-
те прекрасен дизајн , декора-
ција ,украс, нова облека, раз-
ни акцесорис за вас лично 
или во вашиот дом. Изработ-
ката на сите предмети е ра-

чна и понекогаш  на машина 
за шиење . Материјалите кои 
ги користам  во изработката 
на предметите и облеката 
се веќе искористени или по-
стоечки во некој друг дезен 
и вид ,кој се разбира не ни 
треба повеќе.Рециклирање-
то е број еден за заштита на 
нашата убава планета земја.
Затоа да бидеме инвентивни 
и да направиме нешто убаво 
и корисно !
Да почнеме:
Денес ќе ви помогнам да 
направите уникатен украс 
на чаши за свечена пригода 
и како да го декорирате ва-

шиот фустан, ракавици, бо-
леро и ташна за некоја спе-
цијална свеченост.
1. Уникатни украсни 
чаши за свечена пригода:
- Чаши (стаклени по 
можност);
- Чипка (дизајнот 

може да биде и како дел од 
облеката која би се носела 
во таа свечена  прилика ) ;
- Цветови за дизајн и 
украс;
- Свилени ленти;
- Лепак (силиконски)
- Ножици;
- Тенок коноп;
- бисерчиња.

 
Чашите убаво избришете 
ги и исушете ги за да можат 
да бидат спремни за деко-
рација.Најпрвин направете 
дизајн на бел лист хартија со 
примероците од чипката која 

сакате да ја употребите за 
декорација. Секое парче да 
има свое место на чашата.
Откако ќе ја декорирате сли-
ката полека дел по дел нане-
сете ги парчињата на чашата 
ставајќи најпрвин од лепакот. 
Почнете од долниот дел на 
чашата со ко-
нопот.Доколку 
сакате да нема 
коноп може-
те да ставите 
свилена лен-
та. Повторете 
ја постапката 
и за другите 
чаши. Сигур-
но дека не е 
страшно ако 
направите раз-
лични чаши во 
декорацијата 
но запазете ја 
истородноста 
на материја-
лите за да би-
дат како еден 
комплет . 
 2.Декорација 
на фустан, ра-
кавици,болеро и ташна за 
свечена пригода:
- Чипка;
- тул;
- Ножици;
- Прибор за рачно шиење;
- Машина за шиење; 
 
Овој пат се одлучив на 
фустанот да му додадам 
чипка на горниот дел на ра-
кавите, преден и заден дел. 
Како и на долниот дел збога-
тен со тул наместо постава 
под чипката. Најпрвин треба 
да ја запазите формата на 
цветовите и нивниот облик за 
да можете да ја сечете чип-
ката по краевите добивајќи 
вистински цветен дизајн кој 
ќе го повторите на двете 
страни. Од парчињата кои 
ќе останат правите слика за 
декорација на ракавиците и 

ташната. Болерото го деко-
рирав целосно. Само не на 
ракавите бидејќи веќе беше 
сошиено и потешко е да се 
декорира на тој дел. Одре-
дени делови на чипката ги 
шиев на раце , додека грбот 
и предниот дел на болерото 

ги сошив машински. Ова е 
идеја дека можете секој ваш 
фустан да го декорирате во 
секое време и да му дадете 
нов свечен изглед за некоја 
нова прилика.
                                                                               

Уживајте во секоја ваша 
идеја и креација! 

    Рубриката НАПРАВИ 
САМ  ви ја подготви 
Каролина Ристеска.

Комедијата ,,Без Паника,,која беше прогласена за најдо-
бра во 2014 година ќе може да ја гледате во Мисисага на 
26 мај 2017 година Medowvale Theatre во Mississauga.
-Брачни проблеми, приватни проблеми, проблеми на 
работа и како да се справите со нив ќе откриете во прет-
ставата која неколку години ја засмејува публиката ширум 
светот. 
Претставата која е правена во духот на stand up комедија 
ќе ве насмее до солзи! 

- Што очекува општсетсвото од еден современ маж?
-Дали постојат машки и женски професии и навики и дали 
мажот и жената иамат нешто заедничко.. 
Ќе откриете во комедијата ,,Без Паника,, 
Комедијата Без паника (Don't panic) е посветена на ’'про-
блемите на мажите'...
Оваа комедија не само што има освоено награда „Коме-
дија на годината“, туку овојпат актерите Никола, Маријан, 
Александар и останатите посебно ќе бидат инспирирани 
поради убавата македонско-канадска публика што ќе ги 
следи... И што ќе паѓа од смеење!:)
Билети може да купите на box office во театарот или 
ONLINE https://secure1.tixhub.com/meadowvale/

online/
Meadowvale Theatre

Box Office: 905-615-4720720

Комедијата ,,Без Паника,, во 
Мисисага на 26 мај
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За сите потреби на вашето возило јаветесе кај Панде и Марко Јадилебовски

Successful Macedonian Businesses

Tel: 905-678-7053   Fax: 905-678-8794
sales@tripleacheese.com

www.tripleachees.com
7210 Torbram Road, Mississauga, Ontario L4T 3L7

Марко Ј

905-473-5625
Панде Ј
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Recipes by Marija
Marija Angeleski

Recipes by Marija: Pork Ribs

Ingredients:
Rack of ribs (depending on 
how much you want)
Salt and pepper to taste.
Chili powder - 4 tbsp.
olive oil - 1/4 cup

Recipe for Sauce. take a 
whole garlic, clean and chop 
half. Fry it with 4 tbsp. butter. 
Then add 3 tbsp. honey, 4 
tbsp. soy sauce. Wait to boil 
on the stove top and pour it 

over the rack of ribs.

Recipe:
Place the ribs in a 
roasting pan, lather salt 
and pepper on both 
sides with lots of chili 
powder.
Then pour the sauce 
you made on top. 
Cover and pour in 1/2 
cup of water. Place 
in over, preheated at 
375°F, for 1.5 - 2 hours 
(until it is so tender the 
meat comes off the 
bone).
Please enjoy this 
beautifully prepared, 

very tasty rack of ribs.
For serving you can use your 
favorite ribs sauce.

Recipes by Marija: Kale and Rice
Ingredients:
1 lg bunch kale
2 lg tomatoes
2 lg onions
2 bell peppers (any colour)
1 cup parboiled rice
1/4 olive or vegetable oil
4-5 cloves garlic (peeled)
salt and pepper to taste
red paprika
1/2 cup tomato paste or 
tomato sauce
Recipe:
Take one large roasting pan, 
just take the leaves from the 
kale, wash and chop.
Take all chopped ingredients 
(wash them) and place them 
on top.
Salt, pepper, garlic, olive oil, 
and the paprika added on top. 

Mix together, then add 1 cup 
water.
Cover and place in preheated 
oven at 350°F, for one hour.
After that uncover, mix again 

and place the rice in. 
Leave it in there again at 
350°F for one more hour.
After it is finished it looks like it 
does in picture .

Breakfast by Marija: Poached Eggs on Toast
Recipe:
Take a pan of full water, bring to a boil. 
Add 1/2 tbsp. salt and 1/2 tsp. vinegar. 
Add the eggs to boil for 4-5 minutes. With 
a large spatula take them out, drain and 
place them on buttered (or margarine) 
bread. Enjoy with a nice cup of coffee.

Селското друштво ,,Жабени,,
Ве поканува на традиционалниот банкет по повод празникот

Св. Атанас  Летен
Во сабота на 13 мај со почеток од 7:00 часот навечер

Во банкетната сала на македонската правоcлaвна црква Св. Димитрија 
Солунски во Маркам

(201 Main St N, Markham, ON)
-Богата вечера, лотарија и други изненадувања

 За повеќе информации јавете се кај организаторот
 Панде Димитриевски 416-399-2438
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На 1 мај 2001 година како 
реакција на масакрот кај Веј-
це, во насилни демонстра-
ции во Битола се запалени 
повеќе од 40 албански куќи, 
дуќани и фирми.
1 мај - меѓународниот ден на 
трудот  во Република Маке-
донија има статус на држа-
вен празник. До 2006 година 
тој се празнуваше 2 дена, на 
1 и 2 мај, а од 2007 година се 
празнува само еден ден. Во 
Македонија главно празникот 
не се одбележува политички 
и наместо тоа, се користи 
како ден за екскурзии во при-
рода.
На 2 мај 1903 година во 
селото Смилево, Демирхи-
сарско, почнал Смилевскиот 

конгрес на Битолскиот рево-
луционерен округ на ТМРО. 
За претседател на Конгре-
сот бил избран Даме Груев. 
Мнозинството на Конгресот 
се изјаснило за кревање вос-

тание.
На 2 мај 1949 година во 
Струмица е формиран На-
родниот театар „Антон 
Панов“. Во театарот била 
изведена првата претстава, 
„Бегалка“ од македонскиот 
писател Васил Иљоски.
На 3 мај 1945 година народ-
ната влада на Демократска 
Федеративна Македонија, 
по предлог на Комисијата за 
јазик и правопис при Минис-
терството за просвета доне-
ла решение за утврдување 
на македонската азбука. 
Азбуката првпат била отпе-
чатена во весникот „Нова 
Македонија“ број 104, на 4 
мај 1945 година.
На 4 мај 1903 година заги-

нал Гоце Делчев — еден од 
најголемите идеолози на на-
родноослободителното дви-
жење на македонскиот народ 
кон крајот на XIX и почетокот 
на XX век.

На 4 мај 2001 година почина  
Васка Илиева  легендарна  
македонска изведувачка на 
народна музика.
На 6 мај 1991 година во 
Сплит  загина Кавадарча-
нецот Сашо Гешовски — 
првата жртва од Македонија 
во воените конфликти во 
СФР Југославија. Тој бил 
застрелан на 6 мај додека 
чувал стража во касарната 
во Сплит за време на демон-
страциите на поддржувачите 
на независноста на Хрват-
ска.
На 7 мај 1993 година со од-
лука на Владата на Републи-
ка Македонија од 20 април 
1993 година, 7 мај е воста-
новен како Ден на македон-
ската полиција, а по повод 
истиот ден во 1903 година, 
кога на Смилевскиот кон-
грес на ТМОРО е извршена 
реорганизација на власта и 
безбедноста.
На 11 мај 1929 година во 
Скопје роден е македонскиот 
поет, преведувач, професор, 
есеист, книжевен критичар, 
историчар и публицист Гане 
Тодоровски  (почина во-
Скопје, на 22 мај 2010).
На 12 мај 2014 година  Ѓорге 
Иванов стапува во вториот 
мандат како Претседател на 
Република Македонија.
На 15 мај 1934 година во 
с. Арвати Ресенско роден е 
Алексо Лозановски,македон-
ски поет и раскажувач. Ос-
новно образование завршил 
во село Крани. Во 1965 го-
дина со своето семејство се 
иселува во Битола, каде жи-
вее се до 1971 година, кога 

заминува за Канада. Уште 
во раната младост почнал 
да пишува поезија и проза и 
до денес ја негува таа своја 
страст. Алексо Лозановски 
е активен член на Македон-
ското литературно друштво 
„Браќа Миладиновци“ во То-
ронто
На 17 мај  1395 година почи-
нал Крале Марко (роден око-
лу 1335 ) — последниот крал 
што владеел со поголемиот 

дел од Македонија пред по-
веќевековната власт на тур-

ските султани. Истовремено, 
тој е најпознатиот јунак на 
епското народно творештво, 
не само на Македонците, 
туку и пошироко. Кралството 
на Марко било со средиште 
во Македонија, со Прилеп 
како главен град и затоа се 
смета за македонски крал.
На 20 мај 1876 година во 
селото Разловци во Источ-
на Македонија избувна 
Разловечкото востание на 

македонскиот народ про-
тив османлиската војска. И 

покрај неуспехот на воста-
нието, тоа имаше големо 
значење за будењето на на-
ционалната свест и за народ-
ноослободителната борба на 
македонскиот народ.
На 23 мај 1905 година со 
ираде - указ на турскиот сул-
тан Абдул Хамид II, Власите 
се признати како посебен на-
род во Отоманското царство. 
Организациите на Власите 
на Балканот го слават овој 
ден како Национален ден на 
Власите.
24 мај е Ден на сесловенски-
те просветители и учители 
или Ден на светите солунски 
браќа Кирил и Методиј — др-
жавен македонски празник.  
Празникот е во чест на Св. 
Кирил и Св. Методиј, осно-
вачите на првата словенска 
азбука – глаголицата. Во XI 
век Црквата го прогласила 
24 мај (11 мај по стар стил) за 
ден на светите просветители 
Кирил и Методиј. Денот во 
Македонија првпат бил одбе-
лежан на 11 мај 1860 година 
во црквата Св. Богородица 
во Скопје.
Датумот е избран бидејќи го 
означува датумот кога започ-
нала Моравската мисија.

Македонска Заедница

Април Низ Годините
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ADRESAR NA MAKEDONSKITE PRAVOSLAVNI 
CRKVI VO SAD i KANADA

Macedonian Orthodox Church
EPARHISKI SOBOREN HRAM

"ST. CLEMENT OF OHRID"
76 Overlea Blvd.

Toronto, ON. M4H 1C5 CAN.
(416) 421-7451 /  421-0721
www.stclementofohrid.com

Macedonian Orthodox Church
KATEDRALEN SOBOREN HRAM

"STS. PETAR AND PAVLE"
9660 Broadway

Crown Point, IN. 46307 USA
(219) 662-9114 / 662-7417
www.svetipetaripavle.org

Macedonian Orthodox Cathedral 
"SAINT MARY (BOGORODICA)"

400 S Waggoner Rd.
Reynoldsburg, OH. 43068 USA

(614)  861-8700 / 861-8730

Macedonian Orthodox Church
"STS. KIRIL AND METODIJ"

10 S. 330 RT. 83 (Kingery 
highway)

Hinzdale, IL. 60521 USA
(630)  654-0016

Macedonian Orthodox Church`
"ST. GEORGIJ"

5083 Onondaga Rd.
Syracuse, N.Y. 13215  USA
(315) 487-1265 / 487-1265

Macedonian Orthodox Church
" ST. NIKOLA"

5225 Howard Ave.
La Salle, Windsor

ON. N9H 6Z6  CAN.
(519) 966-6257

Macedonian Orthodox Church
"ST. NAUM OF OHRID"

1150 Stone Church Rd. E.
Hamilton, Ont. L8W 2C7       CAN.

Tel. & Fax: (905) 387-0111

Macedonian Orthodox Church 
"ST. CLEMENT OF OHRID"
38665 French Creek Road
Avon, OH. 44011      USA

(440) 934-6060  / 934-6066
E-mail: st.clement-avon@hotmail.

com

Macedonian Orthodox Church
"STS. KIRIL AND METODIJ"

1050 Pompton Ave.
Ceder Grove, N. J. 07009   USA

(973) 256-4929 
www.StsKirilAndMetodij.com

Macedonian Orthodox Church
"ST. NIKOLA"

5305 Massillon Rd., 
 P.O. BOX 549

Green City, OH 44232  USA
(330) 896-2323 / 899-5454

Macedonian Orthodox Church
"ST. DIMITRIA"

235 Telephone Rd.
W. Henrietta, N.Y. 14586  USA

(585) 334-6675  / 334-4233

Macedonian Orthodox Church 
"ST. MARY (BOGORODICA)"

10550 Whittier Blvd.
Whittier, CA. 90606   USA

(562) 695 3323; 
Fax: (562) 699-0444

Macedonian Orthodox Church
"STS. KIRIL AND METODIJ"

4785 Lake Ave.
Blasdell, N.Y. 14219   USA
(716)  823-9292 /823-1985

Macedonian Orthodox Church
"ST. ILIJA"

8465 Wuest Rd.,  P.O. BOX 
53595

Cincinnati, OH. 45247  USA
(513)  385-4880

Macedonian Orthodox Church
"ST. MARY (BOGORODICA)"

43123 Ryan Rd.
Sterling Heights, MI. 48314  USA

(586) 323-4190 
Fax:(586) 323-4649

E-Mail: stnativitymoc@gmail.com

Macedonian Orthodox Church
"ST. ILIJA" 

1775 Bristol Rd.
Mississauga, ON. L5M 2Y5            

CAN.
(905) 821-8050

 Macedonian Orthodox Church
"ST. NIKOLA"
55 Wentick St.

Totowa, N.J. 07512     USA
(973)  790-5710

www.svetiniko0lanj.org

Macedonian Orthodox Church
"ST. PARASKEVA PETKA"

2056 N. Kedzie Ave.
Chicago, IL. 60647  USA

(773) 486-0756

Macedonian Orthodox Church
"ST. DIMITRIJ SOLUNSKI"

201 Main St. N.
Markham, ONT. L3P 1Y4  CAN.

(905) 471-5555 /471-5580

Macedonian Orthodox Church
"ST. NEDELA"
485 Bayly St. W 

Ajax, ONT. L1S 6M7  CAN.
(905)  426-5355

www.stnedela.com

Macedonian Orthodox Church
"ST. MARY (BOGORODICA)"

50 AUGUSTA ST.
Cambridge, ONT. N1R 1G1 CAN.

(519) 622-1725

Macedonian Orthodox Church
"ST. DIMITRIJ"

4980 Northlake Blvd.
Palm Bech Gardens, FL. 33418    

USA
(561)  776-5727

Macedonian Orthodox Church 
"ST. GEORGIJ OF KRATOVO"

29141 TWELVE MILE RD.
Farmington Hills, MI. 48334        

USA
(248) 477-4612

www.stgeorgeof kratovo.com 

Macedonian Orthodox Monastery
"ST. GEORGIJ"

185 CENTER GROVE RD.
Randolph, N.J. 07869  USA

(973)  256-4929

Macedonian Orthodox Church 
"ST. CLEMENT OF OHRID"

20-05 124th St. 
College Point, N.Y. 11356 USA

(718) 762-2468
Macedonian Orthodox Church 

"ST. JOVAN KRSTITEL"
3509 Blayton St.

New Port Richey, FL 34652      
USA

(727) 848-4042/ 848-4042

Macedonian Orthodox Monastery
"ST. ARCHANGEL MIHAIL"
22815 W Sierra Ridge Way

Wittmann, AZ. 85361                
USA

(623)  825-1006
E-mail: svarangel@usa.com

Macedonian Orthodox Monastery 
"ST. ILIJA"

685 McCowan Rd.,    
P.O.Box 66517

Toronto, ONT.  M1J 3N8        
CAN.

E-mail: info@unitedmacedonians.
org

www.unitedmacedonians.org

Macedonian Orthodox Church 
"ST. NAUM OF OHRID"

460 Maple Ave.
Southampton, PA 18966    USA

215-464-5830

Macedonian Orthodox Church
"ST. ATANASIJ"

C.P. 58 CUCCURSALE
Montreal, QC   H1H 5L1           

CAN.
(450) 668-5146

ARHIEREJSKI NAMESNIK
Very Rev. Trajko Boseovski

(905) 471-8488; 
cell (416) 805-2622

E-Mail: trajkob&aol.com

Very Rev. Risto Ristovski
(562) 699-5130 

Cell (562) 841-5178
E-Mail: popristo@yahoo.com

ARHIEREJSKI NAMESNIK
Very Rev. Branko 

Postolovski
(315) 314-6548; 

cell (315) 265-1078
E-Mail: father.branko@gmail.com 

  Very Rev. Tome Stamatov
(219) 663-1312/ 662-8682

E-Mail: poptome@hotmail.com

ARHIEREJSKI NAMESNIK
Very Rev. Sinisa Ristovski

(586) 932-7803
E-Mail: o.sinisa@gmail.com

Very Rev. Slobodan 
Petkovski

(973) 328-6377 
E-Mail: FrSlobodan@hotmail.com

Very Rev. Stojan Stojanov
(630) 969-4830

E-Mail: svparaskeva@yahoo.com

Very Rev. Dr. Aleksandar 
Mustenikov

(519) 966-3353
E-Mail: mustenikov@hotmail.com

Very Rev. Dusko Gorgievski
(614) 861-9030 

E-Mail: protadg@yahoo.com

Very Rev. Ilija Donev
(647)349-0495

E-Mail: ilijadonev@gmail.com

Very Rev. Jovan Boseovski.
(905) 472-2296

E-Mail: popjovan@hotmail.com 

Very Rev. Mitko Poposki
(519) 979-2198 

E-Mail: fatherpoposki@m-p-c.org

Very Rev. Ilija Dimitrieski
1468 Spring Garden Court

(905) 858-1999 
E-Mail:idimitrieski@gmail.com

Very Rev. Blage Dimitrievski
(905) 426-7217

E-Mail: blaged@hotmail.com
 

Very Rev. Goce  Despotovski
(519) 740-0577

E-Mail:prota goce@stmarymoc.ca 

Rev. Dragi  Trpevski
 (586) 747-2792

E-Mail: trpeski60@yahoo.com,

Very Rev. Zoran Zdravev
(330) 492-0380

E-Mail: zzdravev@sbcglobal.net

Rev. Marjan Dimitrievski
(201) 486-7821 

E-Mail: otecmarjan@yahoo.com

Very Rev. Konstantin Mitrovski
(905) 827-2989

E-Mail: skcentar@msn.com

Rev. Nine Petrov
(585) 334-6135

E-Mail: popnino@yahoo.com

Very Rev. Vasil Manasiev
(440) 282-3465

E-mail: protavasil@hotmail.com

Rev. Andreja Damjanovski
716-345-5381

E-mail: otecandreja@yahoo.com

Very Rev. Angel Stanchev
(289) 700-6387

E-Mail:alach_ve@yahoo.com

Rev. Goran Trpchevski
 (586) 216-0648

E-Mail:goran.trpchevski@gmail.com

Rev. Toni Josevski
(630) 654-0016

E-Mail: ljudmila66@yahoo.com

Rev. Dean Gjorceski
 (914)707-3214 

Email: otec.dean@gmail.com

Rev. Rubinco Aceski
 (630) 863-1387

Email: lidijalove@sbcglobal.net

Rev. Dragan Jordanov  
(773) 849-3470 

E-Mail:Jordanovdragan@yahoo.com 

MAKEDONSKITE PRAVOSLAVNI SVESTENICI VO
 SAD  i  KANADA

MakBiz.Net 
International online business directory of Macedonian 

Businesses and Professionals
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Дипломатски претставништва на Република 
Македонија во Северна Америка

 

АМБАСАДИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СЕВЕРНА АМЕРИКА
 
  КАНАДА

Амбасада на Република Македонија во Отава
Амбасадор, г-дин Тони Димовски

                           130 Albert St. Suite 1006, Ottawa, ON, K1P 5G4 
                                               T: 1 613 234 38 82 

F: 1 613 233 18 52
ottawa@mfa.gov.mk

  КАНАДА
Генерален конзулат на Република Македонија во Торонто

ГГенерален Конзул Д-р Јовица Палашевски и 
Вице Конзул Александра Стојкова 

                      90 Eglinton Ave. East, Suite 210 Toronto ONT, M4P-2Y3 
T: 1 416 322 21 96 F:  1 416 322 24 12

toronto@mfa.gov.mk
 

  СОЕДИНЕТИ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ

Амбасада на Република Македонија во Вашингтон
Ги покрива: Мексико и Федеративна Република Бразил

Амбасадор, г-дин Васко Наумовски
                          2129 Wyoming Ave. NW, Washington D.C. 20008 

T: ++ 1 202 667 0501
T:1 202 667 2104  F:  1 202 667 2131

washington@mfa.gov.mk

Генерален конзулат на Република Македонија во Детроит
Генерален конзул, г-ѓа Елена Зарковска

                           2000 Town Center Suite 1130 Southfield, MI 48075 
T: 1 248 354 5537

T: 1 248 354 5356  F:  1 248 354 5538
detroit@mfa.gov.mk
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“My chefs bring the wide palette of flavours froM hoMe. this is what Makes our food so authentic. 
people say coMing here is like having a little trip to europe. 

C A L I F O R N I A  P U B  &  G R I L L       4 1 6 - 4 6 1 - 1 2 5 1 914  Pape Avenue, Toronto

,,Ви благодариме за довербата во текот на изминатите 
10 години и Ве покануваме и понатаму да останете со нас,, 

Фамилијата Дамчески

”- Janette, owner

Организираме прослави со капацитет за 

50-60 гости
7 дена во неделата од 

11 часот претпладне до доцна навечер

Вкусни сцпецијалитети  и  секоја  

сабота музика во живо

Македонска заедница


